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Configuração de VLAN no Switches controlado
200/300 Series 

Para uma exibição video como configurar VLAN, visita https://youtu.be/bPBAnRLuco4
  
Objetivo
 

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 artigo explica como configurar um
VLAN no Switches controlado 200/300.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switches controlado 300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

Versão de software
 

1.3.0.62
  

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:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona. O indicador adicionar VLAN aparece.
 

https://youtu.be/bPBAnRLuco4
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Há duas maneiras de criar um VLAN. Você pode criar um único VLAN ou você pode ajustar
uma escala de VLAN novos.
 

 
Etapa 3. Para criar um único VLAN, clique o botão de rádio VLAN. Incorpore então a
informação seguinte:
 

ID de VLAN — O ID do VLAN novo.
Nome VLAN — O nome do VLAN novo.
 

 
Etapa 4. Para criar uma escala dos VLAN, clique o botão de rádio da escala. Incorpore
então a informação seguinte:
 



● Escala VLAN — A escala, de acordo com o número de VLAN você quer criar. Por exemplo,
se você quer criar 10 VLAN, a seguir incorpore uma escala que caiba suas necessidades
(neste caso, do 10 a 20)
 

Etapa 5. O clique aplica-se para salvar sua configuração. 
  

Configuração da porta ao VLAN
 

Uma vez que os VLAN são criados, você precisa de atribuir as portas que você deseja ao
VLAN apropriado. As próximas etapas explicam como atribuir portas aos VLAN no Switches
controlado 200/300 Series.
 
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. No campo do filtro, dos iguais do ID de VLAN à lista de drop-down, escolha o
VLAN apropriado.
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Etapa 3. No campo do filtro, dos iguais do tipo de interface à lista de drop-down, escolha o
tipo de relação que você gostaria de adicionar ao VLAN. As opções disponíveis são uma
porta ou uma RETARDAÇÃO (grupo da agregação do link).
 

 
Etapa 4. O clique vai.
 
Etapa 5. Para cada relação, clique o botão de rádio do tipo de interface desejada. As
opções disponíveis são:
 

Proibido — A relação não se juntará ao VLAN escolhido manualmente, ou com o GVRP. Em
lugar de, 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 e dos pacotes escolhidos enviados desta
relação destinada ao VLAN escolhido terá 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 não será etiquetada com o ID de VLAN. Se a relação
reage do acesso ou o modo de tronco, o VLAN padrão está excluído automaticamente
quando a relação se junta ao VLAN como o sem etiqueta.



● Multicast TV VLAN — Esta opção permite a transmissão de transmissão múltipla aos
usuários que não estão no mesmo VLAN de dados. Os usuários, que são conectados ao
interruptor com o ID de VLAN diferente, podem compartilhar do mesmo fluxo de transmissão
múltipla se se juntam às portas ao mesmo ID de VLAN do Multicast.
 

A etapa 6 (opcional) o identificador do vlan da porta (PVID) identifica o VLAN padrão para a
relação. Para ajustar o PVID da relação ao VLAN escolhido, para cada relação, verifique a
caixa de verificação PVID. Se a relação reage do acesso ou o modo de tronco, a relação
muda do etiquetado ao modo do sem etiqueta. Por outro lado, se você desmarca a caixa de
verificação PVID e a relação reage do acesso ou o modo de tronco, a relação muda o modo
da etiqueta do VLAN ao etiquetado. Igualmente se a relação reage do acesso ou o modo de
tronco e se você clica o botão de rádio do sem etiqueta, a seguir a caixa de verificação 
PVID é verificado, e se você clica o botão de rádio etiquetado, a seguir a caixa de
verificação PVID é desmarcado. 
 
Etapa 7. O clique aplica a salvaguarda os ajustes para o VLAN e o tipo de interface
escolhidos.
 
Nota: O botão da tabela da sociedade do vlan da porta toma-o à página de configuração da 
sociedade do vlan da porta. A sociedade do vlan da porta indica a informação da sociedade
de VLAN das portas. Você pode editar cada relação para adicionar ou remover a sociedade
de VLAN. Para mais informação, refira por favor a configuração do artigo da sociedade de
VLAN de uma relação no Switches controlado 200/300 Series.
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