
Porta à configuração de VLAN no Switches
ESW2-350G 

Objetivo
 

O LAN virtual (VLAN) permite um grupo de anfitriões que não são conectados ao mesmo
interruptor para se comunicar como se estavam no mesmo domínio de transmissão. Uma
relação que tenha o tráfego de VLAN precisa de ter os VLAN atribuídos a essa relação, ou a
pacotes pode ser deixada cair. Quando o protocolo de registro GARP VLAN (GVRP) é
permitido para uma relação, a seguir os VLAN podem dinamicamente ser atribuídos e não é
necessário atribui-los manualmente. Os VLAN podem igualmente ser ajustados para ser
proibido em uma relação de modo que não se juntem a um VLAN com o GVRP.
 
Este artigo explica como configurar a porta às configurações de vlan das relações no
Switches ESW2-350G.
 
Nota: Para configurar uma porta com um VLAN que você precisa de criar primeiramente um
VLAN. Refira a configuração de gerenciamento da rede de área local virtual do artigo 
(VLAN) no Switches ESW2-350G para mais informação.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Porta à configuração de VLAN
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de VLAN > a
porta ao VLAN. A porta à página VLAN abre.
 



 
Etapa 2. Da lista de drop-down do ID de VLAN, escolha um ID de VLAN a que uma porta é
traçada e então selecione a porta ou RETARDE-SE do tipo de interface deixam cair para
baixo a lista. 
 
Etapa 3. O clique vai continuar. 
 



 
Etapa 4. Clique os seguintes parâmetros para a relação:
 

• Proibido — A relação não é permitida juntar-se manualmente ao VLAN escolhido, ou com
o GVRP.
 

– A relação junta-se ao VLAN internamente usado 4095 se a relação não é um membro
de nenhuns outros VLAN.
 

• Excluído — A relação não é um membro do VLAN escolhido.
 

– Se o VLAN escolhido é o VLAN padrão para este dispositivo, o botão de rádio excluído
não está disponível.
 
– Se cada VLAN sem etiqueta é excluído de uma relação, a relação junta-se
automaticamente ao VLAN padrão.
 

• Etiquetado — A relação é um membro do VLAN escolhido e pacotes enviados desta
relação destinada ao VLAN escolhido tem o pacote etiquetado com o ID de VLAN.
 

– O botão de rádio etiquetado não está permitido para relações no modo de acesso se o
VLAN escolhido é o VLAN padrão.
 
– Se não há nenhum VLAN sem etiqueta em uma relação, a relação junta-se
automaticamente ao VLAN internamente usado 4095.
 

• Sem etiqueta — A relação é um membro do VLAN e dos pacotes escolhidos enviados



desta relação destinada ao VLAN escolhido para não ser etiquetado com o ID de VLAN.
 

– Se a relação reage do acesso ou o modo de tronco, o VLAN padrão esteja excluído
automaticamente quando a relação se junta ao VLAN como o sem etiqueta.
 

Clique (opcional) de etapa 5. a caixa de verificação apropriada PVID da relação do
identificador do vlan da porta (PVID) ao VLAN escolhido. O PVID identifica o VLAN padrão
para esta relação. 
 

– Se a relação reage do acesso ou o modo de tronco, verificando a caixa de verificação
PVID mude o modo de colocação de etiquetas do VLAN ao sem etiqueta.
 
– Se a relação reage do acesso ou o modo de tronco, desmarcando a caixa de
verificação PVID mude o modo de colocação de etiquetas do VLAN ao etiquetado.
 
– Se a relação reage do acesso ou o modo de tronco, clicando o botão de rádio do sem
etiqueta verifique a caixa de verificação PVID, e clicando o botão de rádio etiquetado
desmarcar a caixa de verificação PVID.
 
– Uma relação pode ter somente um PVID, consequentemente verificando o PVID para
ver se há o VLAN escolhido desmarcar a caixa de verificação PVID em cada outro VLAN
para essa relação.
 

Etapa 6. O clique aplica-se para salvar os ajustes para o VLAN e o tipo de interface
escolhidos.
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