
MAC que filtra para um SSID no RV130W 
Objetivo
 

A filtração MAC permite-o ao acesso do permit or deny à rede Wireless baseada no
endereço MAC (hardware) do dispositivo de pedido. Desde que o RV130W apoia mais de
um Service Set Identifier (SSID), que é um identificador exclusivo a que os clientes Wireless
possam conectar, você pode ajustar o MAC que filtra para cada SSID. Por exemplo, você
pode incorporar os endereços MAC de um grupo de computadores e somente permitir que
aqueles computadores alcancem a rede. Em consequência, você pode eficazmente
controlar os membros de sua rede. Você pode configurar o MAC que filtra para cada rede
Wireless no RV130W.
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar os ajustes de filtração MAC no
RV130W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV130W
  

Etapas do procedimento
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > as configurações
básicas. A página das configurações básicas abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação do Service Set Identifier (SSID) que você quer
editar. Clique o botão de filtração da edição MAC para configurar o MAC que filtra para um
SSID.
 



 
A página de filtração MAC abre:
 



 
Etapa 3. No campo do filtro do Sem fio MAC, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade para permitir o MAC que filtra para o SSID selecionado.
 



 
Etapa 4. No campo de controle da conexão, escolha o botão de rádio que corresponde ao
tipo de acesso que você quer à rede Wireless.
 

 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Impeça — Impede que os dispositivos com os endereços MAC alistados na tabela de
endereços MAC alcancem a rede Wireless. Prevent é a opção padrão. Todos os
dispositivos não alistados na tabela de endereços MAC poderão alcançar a rede.
 
• Licença — Permite dispositivos com os endereços MAC alistados na tabela de endereços
MAC para alcançar a rede Wireless. Nenhuns dispositivos não alistada na tabela de
endereços MAC não poderão alcançar a rede.
 

Etapa 5. Para mostrar computadores e outros dispositivos na rede Wireless, lista do cliente
da mostra do clique.
 

 
A tabela da lista do cliente aparece:
 



 
Etapa 6. Verifique a caixa de verificação na salvaguarda ao campo da lista de filtro do MAC
address para ver se há dispositivos que você quer adicionar à tabela de endereços MAC. Se
seu dispositivo não é alistado na tabela da lista do cliente, certifique-se de você conectá-la à
rede Wireless.
 

 
Etapa 7. O clique adiciona ao MAC para adicionar os dispositivos selecionados na tabela da
lista do cliente à tabela de endereços MAC.
 

 
Os dispositivos são adicionados à tabela de endereços MAC.
 



 
Etapa 8. (opcional) se você quer adicionar os dispositivos que não estão conectados
atualmente a seu SSID, incorpora o MAC address do dispositivo na tabela de endereços
MAC.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique para salvar seus ajustes.
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