
Configurando uma rede Wireless do convidado 
Visão geral
 

Expandir sua rede da empresa de pequeno porte com um ponto de acesso Wireless da
empresa de pequeno porte de Cisco é uma maneira excelente obter seus empregados
conectados à rede de em qualquer lugar. O Produtos como o WAP371 pode facilmente ser
integrado em uma rede existente e fornecer a conexão Wireless 802.11ac de alta
velocidade a mais atrasada. Os recursos de acesso do convidado do Cisco Wireless
oferecem a mesmas mobilidade e conveniência que é fornecida aos empregados ao cliente
e aos outros visitantes à rede.
 
Os recursos de acesso do convidado do Cisco Wireless fornecem uma maneira
conveniente, eficaz na redução de custos de oferecer o acesso Wireless aos visitantes ao
manter a Segurança em sua rede interna. As redes de convidado wireless fornecem a
seguinte funcionalidade básica:
 

• Acesso ao Internet aos convidados através de uma conexão aberta 
• O tráfego na rede de convidado mantida separa da rede de negócio 
• Acesso Wireless para cada convidado isolado para impedir que os convidados se
comuniquem um com o outro sobre a rede
  

Recursos chaves
 
Roteamento Inter-Vlan
 

Combinando o Roteamento Inter-Vlan em um roteador de Cisco rv com a característica do
isolamento do Sem fio SSID em um ponto de acesso Wireless da empresa de pequeno
porte de Cisco, cria uma solução simples e segura para o acesso do convidado em toda a
rede existente da empresa de pequeno porte de Cisco sem qualquer custo adicional.
  

Isolamento wireless SSID
 

A característica do isolamento do Sem fio SSID separa usuários na rede Wireless do
convidado dos usuários na rede Wireless normal. Adicionalmente, permitindo o isolamento
wireless (dentro do SSID), os usuários Wireless na rede de convidado serão separados de
se também. Isto permite que você forneça seus usuários a segurança adicional.
  

encapsulamento do 802.1Q
 

O padrão do IEEE 802.1Q é usado para segurar o tráfego dos vlan múltiplos sobre um link
único e referido frequentemente como um tronco. Quando um pacote é marcado como
“etiquetado”, estará enviado sobre o link com a identificação da informação permitindo que a
extremidade de recepção identifique a que o VLAN ele pertence. O tráfego do “sem
etiqueta” é enviado sobre o link sem a identificação da informação. O tráfego marcado
“excluído” não é permitido cruzar o link.
  

Dispositivos usados
 

• Roteador RV130 (1.0.1.3) 



• Interruptor controlado PoE+ do gigabit do SG300 Series (1.4.0.88) 
• Ponto de acesso Wireless WAP371 (1.1.2.3) 
 
 

Nota: Os dispositivos usados não são únicos aplicáveis a esta configuração. Esta instalação
pode igualmente aplicar-se a sua rede. Consulte por favor os Guias de Administração para
seus dispositivos específicos para determinar se a característica da rede de convidado está
disponível.
 
Nota: O WAP371 exige uma fonte de alimentação 802.3at complacente se deve ser posta
sobre um cabo do Ethernet. Isto está disponível em todo o Switches de Cisco PoE+ ou com
o uso de um injetor PoE 802.3at.
  

Topologia de rede
 

 
Para nossa encenação, nós teremos a porta MACILENTO de nosso RV130 obstruído dentro
a nossa conexão de Internet de banda larga, e a porta 1 no rv 130 obstruído dentro para
mover G9 de nosso SG300. Nós igualmente teremos a porta 1 em nosso SG300 obstruído
dentro à porta Ethernet de nosso WAP371. Nós estaremos usando a faixa 5GHz no
WAP371 a fim aproveitar-se da largura de banda mais alta.
  

Procedimento
 
Adicionando e configurando um acesso VLAN do convidado no RV130
 

Etapa 1. Abra o utilitário de configuração da Web para seu roteador e navegue aos 
trabalhos em rede > ao LAN > à sociedade de VLAN. A página da sociedade de VLAN 
aberta:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona a fileira para adicionar um VLAN novo à tabela. Uma fileira nova
aparecerá na tabela da configuração de vlan.
 



 
Etapa 3. Incorpore um número para seu ID de VLAN do convidado ao campo do ID de
VLAN. Recorde este número de ID porque se aplicará aos ajustes no interruptor e no ponto
de acesso Wireless também. Neste ID de VLAN 25 do exemplo é escolhido para a rede de
convidado.
 

 
Etapa 4. No campo de descrição, dê entrada com um nome para o VLAN. Porque isto será
usado para o acesso de rede de convidado neste exemplo, foi nomeado como o convidado.
 



 
Etapa 5. Para as listas de drop-down para cada porta, selecione etiquetado para a porta que
conecta o roteador ao interruptor. Isto marcará pacotes do convidado VLAN assim que
podem ser identificados pelo outro dispositivo na extremidade de recepção. Para todas
portas desligado restantes, selecione excluído para obstruir o tráfego do convidado VLAN
que vai a estas portas. Neste exemplo o RV130 é conectado ao SG300 através da porta de
LAN 1. para obter informações adicionais sobre “etiquetada” e do tráfego do “sem etiqueta”,
refira o encapsulamento do 802.1Q na seção dos recursos chaves deste documento.
 

 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar seu convidado recém-criado VLAN.
 



  
Adicionando e configurando um acesso VLAN do convidado no
SG300
 

Nesta seção, o acesso VLAN25 do convidado será adicionado ao interruptor SG300 e o
VLAN será incluído em seu tronco ao roteador. Salte a adicionar e a configurar um acesso
VLAN do convidado no WAP371 se você planeia conectar seu ponto de acesso Wireless
diretamente ao roteador RV130.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web do SG300 e navegue ao gerenciamento
de VLAN > às configurações de vlan. A página das configurações de vlan publica-se:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona… para adicionar um VLAN novo.
 

 
O indicador adicionar VLAN aparece:
 



 
Etapa 3. No campo do ID de VLAN, incorpore o ID do VLAN que será usado para o acesso
de rede de convidado. Certifique-se de que o ID combina o ID ajustado no roteador na
seção anterior.
 

 
Etapa 4. No campo de nome VLAN, dê entrada com um nome para o convidado VLAN.
 

 
Etapa 5. No campo de estado da interface de VLAN, selecione a caixa de verificação para
permitir a interface de VLAN dentro do interruptor.
 



 
Etapa 6. (opcional) no campo do SNMP traps do estado do link, seleciona a caixa de
seleção para permitir que o interruptor envie o SNMP traps em relação ao status
operacional deste VLAN. As armadilhas de Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples
(SNMP) são as mensagens que o interruptor pode ser configurado para enviar a um
programa do gerenciamento de SNMP quando os eventos ocorrem, permitindo que um
administrador de rede tenha um base de dados centralizado que contém a informação que é
atualizada no tempo real.
 

 
Etapa 7. O clique aplica-se. O VLAN recém-criado deve aparecer na tabela.
 

 
Etapa 8. O clique perto de fecha o indicador adicionar VLAN.
 



 
Etapa 9. Navegue ao gerenciamento de VLAN > à porta ao VLAN. A porta à página VLAN 
aparece:
 

 
Etapa 10. Dos iguais do ID de VLAN à lista de drop-down, selecione o ID da rede de
convidado.
 



 
Etapa 11. O clique vai. A tabela da sociedade de VLAN para o convidado VLAN é indicada
abaixo.
 

 
Etapa 12. Para cada um das interfaces de porta do interruptor alistado na tabela, escolha o
tipo apropriado da sociedade da lista de drop-down. As portas que conectam o interruptor
ao WAP371 (GE1) e o RV130 (GE9) deve ser etiquetado para marcar os pacotes a ser
identificados na extremidade de recepção, quando todas portas desligado restantes para o
convidado VLAN deverem ser ajustadas ao excluído para obstruir o tráfego do convidado de
entrar.
 



 
Etapa 13. O clique aplica-se para salvar os ajustes.
 

 
Passo 14: Navegue ao administração > gerenciamento de arquivo > à configuração da
cópia/salvaguarda. A página de configuração da cópia/salvaguarda publica-se:
 



 
Etapa 15: O clique aplica-se para salvar a configuração. Para obter informações adicionais
sobre dos campos apresentados nesta página, refira a transferência/configuração de
backup no WAP371.
 

 
A caixa de diálogo do arquivo da cópia aparece:
 

 
Passo 16: Clique em OK. A página do Status de Configuração da cópia/salvaguarda 
publica-se:
 



 
Etapa 17: Clique em Concluído.
  

Adicionando e configurando um acesso VLAN do convidado no
WAP371
 

Nesta seção, um SSID separado é criado para o acesso do convidado e as configurações
de segurança são aplicadas à rede Wireless.
  

Permita o rádio wireless
 

Etapa 1. Entre a seu utilitário de configuração da Web do ponto de acesso Wireless e
navegue ao > Rádio wireless. A página de rádio publica-se:
 

 
Etapa 2. Selecione o botão de rádio para o rádio que wireless você gostaria de permitir. A
faixa 2.4Ghz é apoiada extensamente. A faixa 5Ghz não é apoiada por todos os dispositivos
e tem uma escala menor, mas umas velocidades mais altas dos apoios.
 



 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo de rádio para permitir o
uso do rádio wireless. Se você está permitindo o rádio 5GHz, um PNF acima da mensagem
aparecerá de notificação o que uma fonte de alimentação 802.3at complacente está exigida.
O PoE normal não apoia o padrão 802.3at. Os dispositivos PoE+ e o adaptador AC
encontram o padrão 802.3at. Clique em OK para continuar.
 

 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para aplicar as mudanças.
 



 
Uma janela de confirmação aparecerá:
 

 
Etapa 5. APROVAÇÃO do clique a continuar. A página refrescará.
  

Atribua os VLAN aos SSID
 

Etapa 1. Entre a seu utilitário de configuração da Web do ponto de acesso Wireless e
navegue ao Sem fio > às redes. A página da rede publica-se:
 

 
Etapa 2. No campo de rádio, escolha o botão de rádio que corresponde ao rádio que você
gostaria de se estabelecer para o uso no acesso wireless do convidado. Isto deve combinar
o rádio que você permitiu previamente em etapa 2 da seção anterior.
 



 
Etapa 3. Selecione a caixa de verificação ao lado do SSID com ID de VLAN 1 e o clique 
edita. Isto permite que as mudanças sejam feitas aos campos que correspondem com o
VLAN para o uso interno.
 

 
Etapa 4. Entre em um nome para sua rede interna no campo de nome SSID.
 

 
Etapa 5. Para adicionar uma senha segura a sua rede Wireless para o uso interno,
selecione o WPA pessoal da lista de drop-down da Segurança. Um menu novo das opções
aparece:
 

 
Nota: A empresa WPA é mais opção da segurança avançada que oferece o registro dos
usuários individuais através de um servidor Radius centralizado. Para obter mais
informações sobre da configuração da empresa WPA, refira configurar um VAP no
WAP351, no WAP131, e no WAP371.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5072-configuring-a-vap-on-the-wap351-wap131-and-wap371.html


Etapa 6. No campo chave, incorpore a senha desejada para seu acesso Wireless. O
medidor da força chave avalia a força de sua senha escolhida contra ameaças de
segurança possíveis.
 

 
Passo 7. Para adicionar o convidado SSID, o clique adiciona. Uma entrada nova na lista
SSID aparece.
 

 
Etapa 8. Para começar a estabelecer o convidado SSID, para selecionar seus caixa de
verificação e clique edite.
 

 
Etapa 9. No campo do ID de VLAN, entre no ID associado com o convidado VLAN em sua
rede. Certifique-se que este ID combina esse que você escolheu durante a configuração de
seus roteador e interruptor.
 



 
Etapa 10. Entre em um nome para sua rede de convidado no campo de nome SSID.
 

 
Etapa 11. Para impedir que os usuários da rede de convidado possam comunicar-se
diretamente sobre a rede local, verifique a caixa de verificação do isolamento do canal.
 

 
Etapa 12. Salvaguarda do clique para salvar os SSID recentemente configurados.
 

 
O indicador da confirmação aparece:



 
Passo 13: Clique em OK para continuar.
  

Verificando SSID
 

Você deve agora ver 2 redes Wireless novas com os SSID que você configurou na 
atribuição os VLAN à subseção SSID de adicionar e de configurar um acesso VLAN do
convidado no WAP371 neste artigo.
 

  
Outras considerações
 
Controlando o acesso wireless do convidado
 

Os recursos de acesso wireless avançados do convidado podem reorientar convidados a
uma página portal prisioneira em seu navegador da Web que exige um início de uma
sessão do nome de usuário e senha. Pode igualmente incluir a informação e exigir usuários
consentir em termos e condição continuar. A fim aprender mais sobre estabelecer seu
próprio portal prisioneiro com recursos de acesso avançados do convidado, refira configurar
o portal prisioneiro no WAP371.
 
Para respostas às perguntas mais frequentes no acesso wireless do convidado, clique aqui.
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