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Configurando pontos de acesso virtual (VAPs)
no WAP121 e no WAP321 

Objetivo
 

Os pontos de acesso virtual (VAPs) simulam avenidas do acesso múltiplo em um dispositivo
físico WAP. VAPs é similar às redes de área local virtual dos Ethernet (VLAN). Cada VAP
pode ser permitido ou desabilitado independentemente e é identificado por um Service Set
Identifier (SSID) do configurado pelo usuário ou igualmente sabido como nomes de rede.
Você pode configurar até quatro VAPs em Cisco WAP121 e até oito VAPs em Cisco
WAP321.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar pontos de acesso virtual nos Access
point WAP121 e WAP321 de Cisco.
  

Dispositivos aplicáveis
 
WAP121
WAP321
  
Versão de software
 
1.0.6.5
 

Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do Access point e escolha o Sem fio > as
redes.
 

 
Etapa 2. Sob os pontos de acesso virtual (SSID) apresente, clique o botão Add.
 
Nota: O no. 0 VAP é a interface de rádio física do padrão e pode ser alterado segundo sua
preferência. Este VAP não pode ser suprimido e sobras ser permitido enquanto o rádio é
permitido.
 



 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação ao lado do número VAP a seguir clique-a editam.
 

 
Etapa 4. No campo identificação VLAN, incorpore a identificação VLAN onde você quer
associar o VAP que você está criando. UMA identificação VLAN pode ser qualquer valor de
1 a 4094.
 
Nota: Verifique que a identificação VLAN está configurada corretamente na rede. Os erros
de rede podem elevarar se o VAP se comunica com os clientes Wireless impropriamente
em um VLAN configurado. O WAP121 apoia cinco Vlan ativo (quatro WLAN mais um VLAN
de gerenciamento), e o WAP321 apoia nove Vlan ativo (oito WLAN mais um VLAN de
gerenciamento).
 

 
Nota: Neste exemplo, a identificação 1 VLAN é usada. Esta é a configuração padrão.
 
Etapa 5. No campo de nome SSID, crie um nome para o VAP. O SSID pode conter qualquer
entrada diferenciando maiúsculas e minúsculas, alfanumérica entre 2 a 32 caráteres.
 

 
Etapa 6. Verifique a caixa de verificação da transmissão SSID. Isto permitirá que seu VAP
seja visível a todo o dispositivo Wireless dentro de sua escala.
 
Nota: A transmissão SSID é permitida à revelia. A transmissão de desabilitação SSID
impede que os clientes Wireless conectem à rede desde que o VAP não será visível,
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contudo, oferece somente o nível mínimo da proteção e não impede ameaças de segurança
para conectar ou monitorar o tráfego não criptografado. As transmissões SSID podem
independentemente ser permitidas ou desabilitado em cada VAP.
 

 
Etapa 7. Escolha uma opção da lista de drop-down da Segurança segundo que tipo de
Segurança você prefere usar no VAP. As opções são:
 

Nenhum — Abra ou nenhuma Segurança. Esta é a opção padrão. Se esta opção é escolhida,
salte para pisar 10.
WPA pessoal — Mais segurança avançada em comparação com o WEP, e pode apoiar
chaves de caráteres do comprimento 8-63.
Empresa WPA — O método o mais avançado da Segurança. Usa o protocolo extensible
authentication protegido (PEAP) em que cada usuário Wireless sob o WAP é autorizado com
nomes de usuário e senha individuais. Estas senhas podem apoiar o Advanced Encryption
Standard (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.
 

 
Nota: Neste exemplo, o WPA pessoal é escolhido.
 
Etapa 8. No campo chave, crie uma senha para o VAP. Esta será a senha que cada cliente
Wireless precisaria de incorporar para conectar à rede Wireless.
 

 
Nota: O medidor da força chave indicaria a força da senha que você criou.
 
Etapa 9. Incorpore um valor à taxa de atualização da chave da transmissão. Este será o
intervalo em que a chave da transmissão (grupo) é refrescada para os clientes associados
com este VAP. O intervalo válido é 0 a 86400 segundos.
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Nota: Neste exemplo, o valor padrão 300 é usado.
 
Etapa 10. Escolha uma opção da lista de drop-down do filtro MAC especificar se os clientes
que podem alcançar o VAP estão restringidos a uma lista global configurada de endereços
MAC. As opções são:
 

Deficiente — Todos os clientes podem alcançar a rede ascendente.
Lugar — O grupo de clientes que podem alcançar a rede ascendente é restringido aos
clientes especificado em uma lista localmente definida do MAC address.
Raio — O grupo de clientes que podem alcançar a rede ascendente é restringido aos clientes
especificado em uma lista do MAC address em um servidor Radius.
 

 
Nota: Neste exemplo, o enfermo da configuração padrão é escolhido.
 
Verificação (opcional) de etapa 11. a caixa de verificação do isolamento do canal se você
quer o dispositivo WAP obstruir uma comunicação entre os clientes Wireless no mesmo
VAP. O dispositivo WAP ainda permite o tráfego de dados entre seus clientes Wireless e os
dispositivos prendidos na rede, através de uma relação WDS, e com outros clientes
Wireless associados com um VAP diferente, mas não entre os clientes Wireless.
 

 
Etapa 12. Repita etapas 2 11 para cada VAP que você quer adicionar. Você pode configurar
até quatro VAPs em Cisco WAP121 e até oito VAPs em Cisco WAP321.
 
Etapa 13. Clique  o botão.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado pontos de acesso virtual a seus Access point



WAP121 e WAP321.
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