Configurar o bridge de grupo de trabalho nos
Access point WAP121 e WAP321
Objetivo
A característica do bridge de grupo de trabalho permite o ponto de acesso Wireless (WAP)
de construir uma ponte sobre o tráfego entre um cliente remoto e o Wireless LAN que seja
conectado com o modo do bridge de grupo de trabalho. O dispositivo WAP associado com a
interface remota é sabido como uma relação do Access point, e essa associada com o
Wireless LAN é chamado uma relação da infraestrutura. Esta característica está
recomendada ser usada quando a característica WDS não é possível para se usar desde
que a característica WDS é uma solução preferida da ponte para o WAP121 e o WAP321.
Quando a característica do bridge de grupo de trabalho é permitida, a característica da
ponte WDS não trabalha. Para ver como a ponte WDS é configurada, refira a configuração
de bridges de Wireless Distribution System do artigo (WDS) nos Access point WAP121 e
WAP321.
Este artigo explica como configurar o bridge de grupo de trabalho nos Access point WAP121
e WAP321.

Dispositivos aplicáveis
• WAP121
• WAP321

Versão de software
• 1.0.3.4

Configurar o bridge de grupo de trabalho
Nota: Para poder permitir o bridge de grupo de trabalho, aglomerando-se deve ser permitido
no WAP. Se é desabilitado, você precisa de desabilitar o único ponto Setup que permite por
sua vez a aglomeração. Todos os dispositivos WAP que participam no bridge de grupo de
trabalho devem ter ajustes comuns para o rádio, o modo do IEEE 802.11, a largura de
banda de canal, e o canal (áudio não recomendado). Para assegurar estes ajustes em todos
os dispositivos seja o mesmos, olham acima as configurações de rádio. Para configurar
estes ajustes, refira a configuração do artigo de configurações de rádio da tecnologia
Wireless básica no WAP121 e nos Access point WAP321.
Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso e escolha o Sem fio > o
bridge de grupo de trabalho. A página do bridge de grupo de trabalho abre:

Etapa 2. A verificação permite no campo de modo do bridge de grupo de trabalho de
permitir a característica do bridge de grupo de trabalho.

Etapa 3. Dê entrada com o nome do Service Set Identifier (SSID) no campo SSID para a
interface de cliente da infraestrutura.

Dica: Você pode igualmente clicar o ícone de seta ao lado do campo SSID para fazer a
varredura para o vizinho similar SSID. Isto é permitido somente se a detecção AP é
permitida na detecção desonesto AP que está desabilitada à revelia. Refira a detecção do
rogue AP do artigo nos Access point WAP121 e WAP321 para permitir a detecção
desonesto AP.
Etapa 4. Escolha o tipo de Segurança autenticar uma estação do cliente no dispositivo
ascendente WAP (interface de cliente da infraestrutura) da lista de drop-down da Segurança
. Os valores possíveis são:

• Nenhum — Abra ou nenhuma Segurança. Este é o valor padrão. Se você escolhe este,
salte para pisar 5.
• WEP estático — O WEP estático é a Segurança mínima e pode apoiar até 4 chaves dos
bit to128 do comprimento 64. A mesma chave deve ser usada em todos os Nós. Para a
configuração para o WEP estático, vá ao WEP estático.
• WPA pessoal — O WPA pessoal é mais avançado comparado ao WEP e pode apoiar
chaves de caráteres do comprimento 8-63. O método de criptografia é RC4 para o WPA e
o Advanced Encryption Standard (AES) para o WPA2. O WPA2 é recomendado porque
tem um padrão de codificação mais poderoso. Para a configuração do WPA pessoal, vá ao
WPA pessoal para a interface de cliente.
• Empresa WPA — A empresa WPA é a Segurança a mais avançada e a mais
recomendada. Usa o protocolo extensible authentication protegido (PEAP) em que cada
usuário Wireless sob o WAP é autorizado com nomes de usuário e senha individuais que
podem mesmo apoiar padrões da criptografia de AES. Igualmente usa o Transport Layer
Security (TLS) além do que o PEAP, em que necessidades de cada usuário igualmente de
fornecer um certificado adicional para aceder. O método de criptografia é RC4 para o WPA
e o Advanced Encryption Standard (AES) para o WPA2. Para a configuração da empresa
WPA, vá à empresa WPA.

Nota: Baseado no que modo do IEEE 802.11 é escolhido, a Disponibilidade das opções
acima pode variar.
Etapa 5. Incorpore o ID de VLAN ao campo do ID de VLAN para a interface de cliente da
infraestrutura.

Etapa 6. A verificação permite no campo de estado de permitir a construção de uma ponte
sobre na relação do Access point.

Etapa 7. Inscreva o Service Set Identifier (SSID) no nome do campo SSID para a relação do
Access point.
Etapa 8. (opcional) se você quer transmitir o SSID a jusante, verificação permite no campo
da transmissão SSID de ser transmitida. É permitida à revelia.
Etapa 9. Escolha o tipo de Segurança autenticar estações do cliente de downstream ao
dispositivo WAP (relação do Access point) da lista de drop-down da Segurança. Os valores
possíveis são:

• Nenhum — Abra ou nenhuma Segurança. Este é o valor padrão. Etapa 10 da faixa clara
se você escolhe este.
• WEP estático — O WEP estático é a Segurança mínima e pode apoiar até 4 chaves dos
bit to128 do comprimento 64. Para a configuração para o WEP estático, vá ao WEP
estático
• WPA pessoal — O WPA pessoal é mais avançado comparado ao WEP e pode apoiar
chaves de caráteres do comprimento 8 a 63. O método de criptografia é Temporal Key
Integrity Protocol (TKIP) ou modo contrário da cifra com o bloco que acorrenta o protocolo
do código de autenticação de mensagens (CCMP). O WPA2 com CCMP é recomendado
como tem um padrão de codificação mais poderoso, Advanced Encryption Standard (AES)
comparado ao TKIP que usa somente um padrão RC4 64-bit. Para a configuração do WPA
pessoal, vá ao WPA pessoal para a relação do Access point.
Etapa 10. Escolha o tipo de MAC que filtra o desejo para configurar para a relação do
Access point da lista de drop-down de filtração MAC. Quando permitidos, os usuários são
concedidos ou o acesso negado ao WAP é baseado no MAC address do cliente que se
usam. Os valores possíveis são:

• Deficiente — Todos os clientes podem alcançar a rede upstream. Este é o valor padrão.
• Local — O grupo de clientes que podem alcançar a rede upstream é restringido aos
clientes especificado em uma lista localmente definida do MAC address.
• Raio — O grupo de clientes que podem alcançar a rede upstream é restringido aos
clientes especificado em uma lista do MAC address em um servidor Radius.
Etapa 11. Incorpore o ID de VLAN ao campo do ID de VLAN para a interface de cliente do
Access point.

Nota: Para permitir a construção de uma ponte sobre dos pacotes, a configuração de VLAN
para a relação do Access point e a relação prendida deve combinar aquela da interface de
cliente da infraestrutura.
Etapa 12. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.

WEP estático

Etapa1. Quando você escolhe o WEP estático alguns campos adicionais aparecem. Da lista
de drop-down no campo de índice da chave de transferência, escolha um deslocamento
predeterminado chave. Os valores disponíveis são 1,2,3, e 4. O valor padrão é 1. O
deslocamento predeterminado chave é diferente para o WLAN diferente. Os dispositivos
conectados a um WLAN pirticular devem ter o mesmo deslocamento predeterminado chave.
Esta chave é usada para cifrar dados para uma comunicação.
Etapa 2. No campo do comprimento chave, escolha o botão de rádio de 64 bit ou o botão de
rádio dos bit 128. Isto especifica o comprimento da chave usada.
Etapa 3. Clique o botão de rádio desejado no tipo chave campo. As chaves de WEP são
geralmente encantam dentro.
• ASCII — O ASCII (código do padrão Americano para o intercâmbio de informação) é um
esquema da codificação do caráter baseado no alfabeto inglês codificado em caráteres
especificados 128.
• ENCANTAR — ENCANTAR (hexadecimal) é um sistema numeral posicional com base
16. Usa 16 símbolos distintos 0-9 para 0 aos números 9 e ao A, B, C, D, E, F para
representar valores de dez a quinze. Cada hexadecimal representa quatro dígitos binários.
Etapa 4. Incorpore até quatro chaves de WEP aos quatro campos seguintes marcados
como 1,2,3, e 4 sob o campo de chave de WEP. Esta é uma corda entrada como a chave. O
comprimento da chave varia no comprimento e no tipo da chave. O comprimento exigido é
indicado ao lado do campo de chave de WEP. As cordas da chave de WEP devem
combinar em todos os Nós WAP (AP e clientes) e devem ser lugares no mesmo campo. Isto
significa se a corda 1 é a chave 1 em um dispositivo, a corda 1 deve igualmente ser a chave
1 nos outros dispositivos no bridge de grupo de trabalho.

WPA pessoal para a interface de cliente

Etapa 1.Check que as versões desejadas WPA das versões WPA colocam. Geralmente, o
WPA é escolhido somente se alguns dos WAP no sistema de ponte não apoiam o WPA2. O
WPA2 é mais avançado e mais recomendado.
• WPA — Se a rede tem as estações do cliente que apoiam a versão original do WPA.
• WPA2 — Se todas as estações do cliente na rede apoiam o WPA2. Esta versão do
protocolo fornece a melhor Segurança pelo padrão da IEEE 802.11i.
Etapa 2. Incorpore a chave compartilhada WPA ao campo chave. A chave pode incluir
caráteres alfanuméricos, caráteres maiúsculas e minúsculas, e caracteres especiais.

WPA pessoal para a relação do Access point

Etapa1. Verifique as versões desejadas WPA do campo das versões WPA. Geralmente, o
WPA é escolhido somente se alguns dos WAP envolvidos não apoiam o WPA2; se não, o
WPA2 é recomendado.
• WPA — Se a rede tem as estações do cliente que apoiam a versão original WPA.
• WPA2 — Se todas as estações do cliente na rede apoiam o WPA2. Esta versão do
protocolo fornece a melhor Segurança pelo padrão da IEEE 802.11i.
Nota: Se a rede é uma mistura de clientes do WPA e do WPA2, verifique ambas as caixas
de seleção. Isto deixa as estações do cliente WPA e WPA2 associar e autenticar, mas usa o
WPA2 mais robusto para os clientes que o apoiam.

Etapa 2. Escolha as séries desejadas da cifra do campo das séries da cifra.
• TKIP — O Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) usa somente um padrão RC4 64-bit.
• CCMP (AES) — O modo contrário da cifra com o bloco que acorrenta o protocolo do
código de autenticação de mensagens (CCMP) é o protocolo de segurança usado por AES
(Advanced Encryption Standard). O WPA2 com CCMP é recomendado porque tem um
padrão de codificação mais poderoso.
Nota: Você pode escolher qualquer um ou ambos. Os clientes TKIP e AES podem associar
com o dispositivo WAP.
Etapa 3. Incorpore a chave compartilhada WPA ao campo chave. A chave pode incluir
caráteres alfanuméricos, caráteres maiúsculas e minúsculas, e caracteres especiais.
Etapa 4. Incorpore a taxa ao campo da taxa de atualização chave da transmissão.

Empresa WPA

Etapa 1.Check que as versões desejadas WPA nas versões WPA colocam. O WPA é
escolhido geralmente somente se alguns dos WAP no sistema de ponte não apoiam o
WPA2. O WPA2 é mais avançado e mais recomendado.
• WPA — Se a rede tem as estações do cliente que apoiam a versão original WPA.
• WPA2 — Se todas as estações do cliente na rede apoiam o WPA2. Esta versão do
protocolo fornece a melhor Segurança pelo padrão da IEEE 802.11i.
Nota: Se a rede é uma mistura de clientes do WPA e do WPA2, a seguir verifique ambas as
caixas de seleção. Isto deixa as estações do cliente WPA e WPA2 associar e autenticar,
mas usa o WPA2 mais robusto para os clientes que o apoiam.
Etapa 2. Clique o botão Appropriate Radio Button para escolher entre os dois métodos de
EAP.
• PEAP — EAP protegido. Confia no TLS mas evita a instalação dos Certificados digitais

em cada cliente. Em lugar de, fornece a autenticação com um nome de usuário e senha.
Se você escolhe este, vá a PEAP (protocolo extensible authentication protegido).
• TLS — Autenticação com a troca dos Certificados digitais. Se você escolhe este, vá a
TLS (Transport Layer Security).
PEAP (protocolo extensible authentication protegido)

Etapa 1. Incorpore um username ao campo de nome de usuário.
Etapa 2. Incorpore uma senha ao campo de senha.
TLS (Transport Layer Security)

Etapa 1. Escolha o modo de transferência transferir um arquivo certificado para a
autenticação TLS.
• HTTP — Se você quer a transferência o certificado de um servidor de Web do PC. Se
você escolhe este, vá ao HTTP.
• TFTP — Se você quer a transferência o certificado de um servidor de arquivo. Se você
escolhe este, vá ao TFTP.
HTTP

Etapa 1. O clique escolhe o arquivo selecionar um arquivo certificado. Tem que ser um tipo
arquivo do certificado com .pem da extensão, .pfx etc. Se não, o upload de arquivo será mal
sucedido.
TFTP

Etapa 1. Dê entrada com o nome do arquivo certificado no campo do nome de arquivo.
Etapa 2. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor
TFTP.
Nota: O campo de transferência de arquivo certificado mostra se há um certificado atual no
WAP, e o campo da data de expiração do certificado mostra a data de expiração do
certificado atual.
Etapa 3. Transferência de arquivo pela rede do clique para transferir arquivos pela rede o
arquivo ao dispositivo.

