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As relações e a configuração da atribuição de
VLAN no 200/300 Series controlaram o Switches 

Objetivo
 

Cada relação em um interruptor pode ser classificada como um de diversos modos. Estes
vários modos servem finalidades diferentes dentro de um VLAN e podem ser configurados
na página dos ajustes da relação. Configurado uma vez a um modo, as relações podem
então ser adicionadas como um membro de um VLAN. Este artigo explica como controlar as
potencialidades de VLAN das relações no Switches controlado 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

 300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

Versão de software
 

1.3.0.62
  

Configuração do vlan da porta
 
Configurar ajustes da relação
 

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

 
 
Etapa 2. Escolheu uma relação da lista de drop-down do tipo de interface e clicam-na então 
vão.
 

Porta — Uma única porta física no interruptor.
RETARDAÇÃO — Um grupo de portas usado para aumentar a confiança do link.
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Etapa 3. Verifique a caixa de verificação do port/LAG e do clique desejados editam. A janela
de definição da relação da edição aparece.
 

 
Etapa 4. Clique o botão de rádio que corresponde ao modo desejado VLAN no campo de
modo da relação VLAN.
 

Geral — Pode ser um membro etiquetada ou do sem etiqueta dos vlan múltiplos.
Acesso — Um membro do sem etiqueta de somente um VLAN. Se você escolhe este, salte a 
etapa 8.
Tronco — Pode ser um membro etiquetado dos vlan múltiplos. Pode somente ser um
membro do sem etiqueta em no máximo um VLAN.
Cliente — Coloca a relação no modo de QinQ que permite que você use seus próprios
arranjos VLAN. Se você escolhe o cliente, salte a etapa 8.
 

Etapa 5. Inscreva o VLAN administrativo no campo administrativo PVID. Este é o VLAN que
os frames sem etiqueta estão classificados como.
 
Nota: As etapas 6 e 7 estão somente disponíveis se o modo da relação VLAN é geral.
 
Etapa 6. Clique o botão de rádio que define como segurar frames de entrada no campo do 
tipo de frame.
 

Admita tudo — Todos os quadros são segurados pelo interruptor.
Admita etiquetado somente — Somente os quadros etiquetados são segurados pelo
interruptor, todos quadros restantes são rejeitados.
Admita o sem etiqueta somente — Somente os frames sem etiqueta são segurados pelo



interruptor, todos quadros restantes são rejeitados.
 

Passo 7. Verifique a caixa de verificação do filtragem de ingresso para rejeitar todos os
quadros que chegam na relação que pertence a um VLAN que a relação não é um membro
de.
 
Etapa 8. O clique aplica-se para salvar suas mudanças e para clicar então perto da saída a 
janela de definição da relação da edição.
  

Atribua o VLAN às portas
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a sociedade do
gerenciamento de VLAN > do vlan da porta. A página da sociedade do vlan da porta abre:
 

 
 
 Etapa 2. Clique o botão de rádio da porta que você gostaria de adicionar ao VLAN.
 

 
 
Etapa 3. O clique junta-se ao VLAN. O indicador da junta VLAN aparece.
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Etapa 4. Na lista de VLAN seleta, escolha um dos VLAN disponíveis.
 
Etapa 5. Clique o botão Add para adicionar o VLAN escolhido à porta.
 
Etapa 6. No campo de colocação de etiquetas, escolha um do seguinte:
 

Proibido — A relação não é permitida juntar-se ao VLAN. A relação será atribuída ao VLAN
interno 4095.
Excluído — A relação não é um membro do VLAN mas pode juntar-se com o GVRP.
Etiquetado — A relação junta-se ao VLAN como um membro etiquetado. Os membros
etiquetados anexam uma etiqueta VLAN a cada quadro que enviam.
Sem etiqueta — A relação junta-se ao VLAN como um membro do sem etiqueta.  Os
membros do sem etiqueta não anexam uma etiqueta VLAN aos quadros.
Multicast TV VLAN — A relação será usada para finalidades de Digitas TV com o uso do IP
de transmissão múltipla.
PVID- O PVID da relação transforma-se o VID do VLAN.
 

Nota: Não todas as opções de colocação de etiquetas estão disponíveis para todos os
modos da relação.
 
Etapa 7. O clique aplica-se para salvar seus ajustes.
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