
Configuração dos ajustes do Generic VLAN
Registration Protocol (GVRP) no Switches
ESW2-350G 

Objetivo
 

O protocolo de registro GARP VLAN (GVRP) permite que os dispositivos troquem
dinamicamente a informação de configuração de VLAN para facilitar a configuração dos
VLAN muito. O GVRP deve ser permitido em cada relação que usa o GVRP. Quando o
interruptor recebe a informação de VLAN com o registro GVRP e GVRP é permitido, a
relação de recepção junta-se a esse VLAN. Quando uma relação se junta a um VLAN com o
GVRP, se o VLAN não existe, está criado enquanto a criação do VLAN dinâmico é permitida
nessa relação.
 
Este artigo explica como permitir e configurar o GVRP no Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Permita o GVRP globalmente
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de VLAN >
os ajustes GVRP. A página dos ajustes GVRP abre:
 



 
Etapa 2. Verifique o estado global GVRP permitem a caixa de verificação de permitir
globalmente o GVRP no interruptor.
 
Etapa 3. O clique aplica-se para permitir imediatamente características GVRP.
  

Configurar o GVRP em uma relação
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de VLAN >
os ajustes GVRP. A página dos ajustes GVRP abre:
 



 
 
Etapa 2. escolhe em uma porta ou RETARDA-SE relação do filtro: Os iguais do tipo de
interface à lista de drop-down e ao clique vão indicar ajustes para esse tipo de interface.
  

Configurar o GVRP em uma interface única
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio ao lado da relação em que o GVRP deve ser configurado.
 



 
 
Etapa 4. O clique edita para alterar os ajustes GVRP para a interface selecionada. Uma
nova janela aparece.
 

 
 
Etapa 5. Verifique o estado GVRP permitem a caixa de verificação de permitir
características GVRP nesta relação.
 

 
 
A verificação (opcional) de etapa 6. a criação do VLAN dinâmico permite a caixa de
verificação de ter um VLAN criado dinamicamente se não existe quando a informação
GVRP está recebida para esse VLAN na interface selecionada.
 
Nota: Se a criação do VLAN dinâmico é desabilitada, o interruptor reconhece somente os
VLAN que foram criados manualmente.
 



 
 
A verificação (opcional) de etapa 7. o registro GVRP permite a caixa de verificação de
mandar a interface selecionada juntar-se a um VLAN quando a informação GVRP é
recebida para esse VLAN na interface selecionada.
 
Nota: Se o registro GVRP é desabilitado, associados de uma relação somente com um
VLAN em que seja configurado manualmente para estar. 
 
Etapa 8. O clique aplica-se para salvar os ajustes actualizados GVRP para a interface
selecionada.
  

Copie ajustes GVRP de um Port/LAG a outras portas/retardações
 

 
Etapa 9. Para copiar ajustes de uma relação às interfaces múltiplas, clique o botão de rádio
ao lado da relação que os ajustes GVRP devem ser copiado de.
 
Etapa 10. Clique o botão Settings Button da cópia. Uma nova janela aparece:
 



 
 
Etapa 11. Incorpore uma lista limitada vírgula ou uma escala dos números de interface para
copiar os ajustes GVRP da interface selecionada.
 
Etapa 12. O clique (opcional) aplica-se para copiar os ajustes da interface selecionada nas
interfaces especificadas.
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