
Controlo etiquetado e VLAN sem etiqueta ID no
WAP131 

Objetivo
 

Um VLAN (rede de área local virtual) é um conectado comutado que seja segmentado
logicamente pela função, pela área, ou pelo aplicativo, sem consideração aos locais físicos
dos usuários. Os VLAN têm os mesmos atributos que LAN físicos, mas você pode agrupar
estações final mesmo se não são ficadas fisicamente no mesmo segmento LAN.
 
O VLAN de gerenciamento comunica-se com a interface de switch principal e tem-se um
VLAN padrão ID de 1. Um VLAN etiquetado entre uma porta de tronco e uma porta de
switch contém a informação de VLAN no frame da Ethernet. O VLAN sem etiqueta é
permitido de enviar o tráfego sem a etiqueta VLAN. A etiqueta VLAN contém um Protocol
Identifier da etiqueta, e a informação de controle da etiqueta, que pode ser mais adicional
dividida em outros campos de bit tais como um identificador de VLAN. Para adicionar mais
Segurança à rede, sua configuração de rede deve incluir um VLAN de gerenciamento
fixado.
 
Um ataque no VLAN de gerenciamento pode Segurança da rede de comprometimento,
assim que mudar o Gerenciamento e os VLAN sem etiqueta a algo a não ser o padrão é
recomendada. Controlado e o VLAN sem etiqueta ID no Access point WAP131 são
configurados ao VLAN1 à revelia.
 
O objetivo deste artigo é configurar o Gerenciamento e o VLAN sem etiqueta ID no Access
point WAP131.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP131
  

Versão de software
 

• 1.0.3.4
  

Configurações globais
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso e escolha LAN >
configuração de VLAN. A página da configuração de VLAN abre:
 



 
Nota: O campo do MAC address indica o MAC address da porta Ethernet no WAP131. O
WAP131 tem somente uma porta Ethernet.
 
Etapa 2. (opcional) para permitir que o dispositivo receba o tráfego que não é etiquetado
para um VLAN, verifica a caixa de verificação da possibilidade no campo do VLAN sem
etiqueta ID. Esta função é usada quando há uma porta de LAN conectada a uma porta de
switch que tenha um VLAN marcado como o sem etiqueta.
 

 
Nota: Se você não permitiu um VLAN sem etiqueta, salte a etapa 4.
 
Etapa 3. Incorpore o ID de VLAN (entre 1 e 4094) para o VLAN sem etiqueta ao campo do 
VLAN sem etiqueta ID. O padrão ID é 1. O tráfego que atravessa este VLAN não é
etiquetado e é enviado à rede. Este deve ser o mesmo VLAN que é marcado como o sem
etiqueta na porta de switch.
 



 
Etapa 4. Incorpore o ID de VLAN (entre 1 e 4094) para o VLAN de gerenciamento ao campo
do VLAN de gerenciamento ID. O VLAN de gerenciamento precisa de ser o mesmo como
esse no interruptor a que o WAP é conectado. Para efeitos de segurança, o VLAN de
gerenciamento ID deve ser mudado do padrão de 1 a algo mais.
 

 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 



 
Nota: Nota: Para aprender mais sobre configurar ajustes do IPv4, refira a configuração dos
ajustes do IPv4 do artigo nos Access point WAP131 e WAP351.
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