
Configuração de VLAN no Switches ESW2-550X 
Objetivo
 

Um VLAN ajuda um grupo de anfitriões a comunicar-se como se estão na rede física,
apesar de seu lugar. Nas encenações onde a divisão do tráfego e a Segurança são
prioridade, os VLAN podem ser criados para aumentar a Segurança de sua rede com a
separação de tráfego. Somente os usuários que pertencem a um VLAN podem alcançar e
manipular o tráfego de dados no VLAN. Isto é precisado igualmente nas encenações onde
os sub-rede múltipla precisam de passar através de um uplink para o dispositivo
 
Este documento explica como controlar o VLAN no interruptor controlado empilhável ESW2-
550X.
 
Nota: Consulte a configuração da porta do artigo e do Espelhamento VLAN no interruptor
ESW2-550X para a porta e a configuração do espelho VLAN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Configuração de VLAN
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de VLAN
> criam o VLAN. A página da criação VLAN abre:
 

  
Adicionar o VLAN
 



 
Etapa 1. O clique adiciona. A página adicionar VLAN abre:
 

 
Etapa 2. O VLAN pode ser adicionado em dois métodos diferentes, clica o método desejado
como:
 

• VLAN — Use este método para criar um VLAN específico.
 
• Escala — Use este método para criar uma escala dos VLAN.
 

 
Etapa 3. Se o VLAN é clicado em etapa 2, incorpore o ID de VLAN ao campo do ID de
VLAN.
 
Etapa 4. Se o VLAN é clicado em etapa 2, dê entrada com o nome para o VLAN no campo
de nome VLAN.
 



 
Etapa 5. Se a escala é clicada em etapa 2, incorpore a escala do VLAN ao campo da escala
VLAN.
 
Nota: Somente até 100 VLAN podem ser criados em um momento.
 
Etapa 6. O clique aplica-se.
  

Edite o VLAN
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação para ver se há o VLAN desejado a ser editado e o
clique edita. A página da edição VLAN abre:
 

 
Etapa 2. Escolha o VLAN desejado da lista de drop-down do ID de VLAN.
 
Etapa 3. Reenter o nome do VLAN no campo de nome VLAN.
 
Etapa 4. O clique aplica-se.
  

Supressão VLAN
 



 
Etapa1. Verifique o VLAN desejado a ser suprimido e clique a supressão.
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