
Configurando um VAP no WAP351, no WAP131,
e no WAP371 

Objetivo
 

Os pontos de acesso virtual (VAPs) segmentam o Wireless LAN nos domínios de
transmissão múltiplos que são o equivalente do Sem fio dos vlan de Ethernet. VAPs simula
pontos de acesso múltiplo em um dispositivo físico WAP. Até quatro VAPs são apoiados em
Cisco WAP131 e até oito VAPs são apoiados em Cisco WAP351 e WAP371.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar um VAP nos Access point WAP351,
WAP131, e WAP371.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP351
 
• WAP131
 
• WAP371
  

Versão de software
 

• V1.0.0.39 (WAP351)
 
• V1.0.0.39 (WAP131)
 
• V1.2.0.2 (WAP371)
  

Adicionar e configurar um VAP
 

Nota: Cada VAP é identificado por um Service Set Identifier (SSID) do configurado pelo
usuário. VAPs múltiplo não pode ter o mesmo nome SSID.
 
Nota: Para que sua rede Wireless funcione, o rádio que seu VAP configurado está
associado com deve ser permitido e corretamente configurado. Veja configurar
configurações de rádio básicas no WAP131 e no WAP351 ou configurar configurações de
rádio básicas no WAP371 para mais informação
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e navegue ao Sem fio > às redes. A
página das redes publica-se:
 



 
Etapa 2. No campo de rádio, selecione o botão de rádio para o rádio sem fio em que você
gostaria de configurar VAPs.
 

 
Etapa 3. Para adicionar um VAP novo, o clique adiciona. Um VAP novo aparecerá na
tabela.
 

 
Nota: O WAP131 apoia até 4 VAPs, quando os WAP371 e os WAP351 apoiarem até 8
VAPs.
 
Etapa 4. Para começar a editar um VAP, clique a caixa de verificação na extrema esquerda
da entrada de tabela e clique-a então editam. Isto permitirá que você altere os campos
esmaecidas da saída do VAP que você selecionou.
 

 
Etapa 5. Para permitir o uso do VAP, assegure-se de que a caixa de verificação da 
possibilidade esteja verificada.
 



 
Etapa 6. No campo identificação VLAN, especifique a identificação que VLAN você gostaria
de associar com o VAP. Se você está usando o WAP131 ou o WAP371, entre na
identificação VLAN. O valor máximo que você pode incorporar é 4094.
 

 
Nota: A identificação VLAN que é incorporada deve existir em sua rede e corretamente ser
configurada. Veja a configuração de VLAN no Access point WAP351, no controlo etiquetado
e nos IDs do VLAN sem etiqueta em WAP131, ou controlo etiquetado e IDs do VLAN sem
etiqueta no WAP371 para mais informação.
 
Etapa 7. Dê entrada com o nome da rede Wireless no campo de nome SSID. Cada VAP
deve ter um nome original SSID.
 

 
Etapa 8. Se você como o nome SSID seria transmissão aos clientes verifique a caixa de
verificação da transmissão SSID. Isto mostrará o nome SSID aos clientes em sua lista de
redes disponíveis.
 

  
Configurando configurações de segurança
 



Etapa 1. Escolha o método de autenticação que é exigido para conectar ao VAP da lista de
drop-down da Segurança. Se alguma opção a não ser nenhuns é selecionada, os campos
adicionais aparecerão.
 

 
As opções disponíveis são como segue:
 

• Nenhum
 
• WEP estático
 
• WEP dinâmico
 
• WPA pessoal
 
• Empresa WPA
 

Nota: O WPA pessoal e empresa WPA é os tipos do autenticação preferidos para a
segurança máxima. O WEP estático e o WEP dinâmico devem somente ser usados com
equipamento legado e exigem que o de rádio esteja ajustado o modo a 802.11a ou a
802.11b/g a ser usado. Veja configurar configurações de rádio básicas no WAP131 e no
WAP351 ou configurar configurações de rádio básicas no WAP371 para mais informação.
  

WEP estático
 

O WEP estático é menos método de autenticação seguro. Cifra dados na rede Wireless
baseada em uma chave estática. Tornou-se simples obter ilegitimamente esta chave
estática, assim que a autenticação WEP deve somente ser usada quando necessária com
dispositivos legado.
 
Nota: Ao selecionar o WEP estático como seu método da Segurança, um alerta parecerá e
dir-lhe-á que sua escolha do método da Segurança é muito incerta.
 
Etapa 1. Na lista de drop-down do deslocamento predeterminado chave de transferência,
selecione o deslocamento predeterminado da chave de WEP da lista de chaves abaixo
daquele que o dispositivo se usará para cifrar dados.
 



 
Etapa 2. Escolha um botão de rádio do campo do comprimento chave especificar se a
chave é 64 bit ou bit 128 de comprimento.
 

 
Etapa 3. No tipo chave campo, escolha se você gostaria de incorporar as chaves ao ASCII
ou ao formato hexadecimal. O ASCII inclui todas as letras, números, e símbolos atuais no
teclado quando o hexadecimal dever usar somente números ou rotula o A-F.
 



 
Etapa 4. No campo de chaves de WEP, incorpore até 4 chaves de WEP diferentes para seu
dispositivo. Cada cliente que deve conectar a esta rede deve ter uma das mesmas chaves
de WEP no mesmo entalhe especificadas pelo dispositivo.
 

 
Clique (opcional) de etapa 5. a caixa de verificação na chave da mostra como o campo do 
texto claro, se você revela as sequências de caracteres das chaves.
 



 
Nota: Ao usar um firmware diferente no WAP351, WAP131, ou WAP371, a chave da mostra
como o campo do texto claro podem faltar.  
 
Etapa 6. No campo da autenticação do 802.1X, especifique o algoritmo de autenticação que
você quer usar escolhendo as opções sistema aberto e/ou chave compartilhada. O
algoritmo de autenticação define o método que é usado para determinar se uma estação do
cliente está permitida associar com o dispositivo WAP quando o WEP estático é o modo de
segurança.
 

 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Sistema aberto — A autenticação permite que toda a estação do cliente associe com o
dispositivo WAP se essa estação do cliente tem a chave de WEP correta ou não. Este
algoritmo é usado no texto simples, nos modos do IEEE 802.1X, e WPA. Quando o
algoritmo de autenticação é ajustado ao sistema aberto, todo o cliente pode associar com
o dispositivo WAP.
 
• Chave compartilhada — A autenticação exige a estação do cliente ter a chave de WEP
correta a fim associar com o dispositivo WAP. Quando o algoritmo de autenticação é



ajustado à chave compartilhada, uma estação com uma chave de WEP incorreta não pode
associar com o dispositivo WAP.
 
• Sistema aberto e chave compartilhada — Quando você selecionou both of these
algoritmos de autenticação, as estações do cliente configuradas para usar o WEP no modo
da chave compartilhada devem ter uma chave de WEP válida a fim associar com o
dispositivo WAP. Também, as estações do cliente configuradas para usar o WEP como um
sistema aberto (modo da chave compartilhada não permitido) podem associar com o
dispositivo WAP mesmo se não têm a chave de WEP correta.
 

Etapa 7. Salvaguarda do clique.
  

WEP dinâmico
 

O WEP dinâmico refere a combinação de tecnologia do 802.1x e do Extensible
Authentication Protocol (EAP). Este modo exige o uso de um servidor de raio externo
autenticar usuários. O dispositivo WAP exige um servidor Radius que apoie o EAP, tal como
o servidor de autenticação de Internet do microsoft. Para trabalhar com clientes de Microsoft
Windows, o Authentication Server deve apoiar EAP protegido (PEAP) e MSCHAP v2. Você
pode usar alguns de uma variedade de métodos de autenticação que os apoios do modo do
IEEE 802.1X, incluindo Certificados, Kerberos, e autenticação da chave pública mas você
devem configurar as estações do cliente para usar o mesmo método de autenticação que o
dispositivo WAP se usa.
 
Etapa 1. Os ajustes globais do servidor Radius do uso são verificados à revelia. Uncheck a
caixa de verificação se você quer configurar o VAP para usar um grupo diferente de
servidores Radius. Se não salte a etapa 8.
 

 
Etapa 2. No endereço IP do servidor datilografe o campo, selecionam o tipo do endereço IP
do servidor seus usos do dispositivo WAP. As opções são IPv4 ou IPv6. IPv4 usa os



números binários de 32 bits representados no dotted decimal notation. O IPv6 usa números
hexadecimais e dois pontos para representar um número binário do 128-bit. O dispositivo
WAP contacta somente o servidor Radius ou os server para o tipo de endereço que você
selecionou neste campo. Se você escolhe o IPv6, a seguir salte a etapa 4.
 

 
Etapa 3. Se você selecionou IPv4 em etapa 2, incorpore o IP address do servidor Radius
que todo o VAPs usa à revelia. Salte então para pisar 5.
 

 
Nota: Você pode ter até três endereços alternativos do servidor Radius IPv4. Se a
autenticação falha com o servidor primário, cada servidor de backup configurado está



tentado em ordem.
 
Etapa 4. Se você selecionou o IPv6 em etapa 2, incorpore o endereço do IPv6 do servidor
Radius global preliminar.
 

 
Nota: Você pode ter até três endereços alternativos do servidor Radius do IPv6. Se a
autenticação falha com o servidor primário, cada servidor de backup configurado está
tentado em ordem.
 
Etapa 5. No campo Key-1, entre na chave secreta compartilhada que o dispositivo WAP se
usa para autenticar ao servidor Radius preliminar.
 



 
Etapa 6. No Key-2 aos campos Key-4, entre na chave do RAIO associada com os
servidores Radius alternativos configurados. O IP de servidor Address-2 usa Key-2, o
endereço IP do servidor 3 usa Key-3, e o endereço IP do servidor 4 usa Key-4.
 

 
Etapa 7. (opcional) no campo da contabilidade do RAIO da possibilidade, verifica a caixa de
verificação se você quer permitir o seguimento e a medição dos recursos um usuário
particular consumiu. Permitir a contabilidade do RAIO seguirá o tempo de sistema e a
quantidade de dados transmitidos e recebidos. A informação será armazenada no servidor
Radius. Isto será permitido para o servidor Radius preliminar e todos os servidores de
backup.
 



 
Nota: Se você tem permitir a contabilidade do RAIO, está permitida para o servidor Radius
preliminar e todos os servidores de backup
 
Etapa 8. Escolha o primeiro server que é ativo no campo do servidor ativo. Isto permite a
seleção manual do servidor Radius ativo, um pouco do que tendo a tentativa do dispositivo
WAP de contactar em ordem cada servidor configurado e de escolher o primeiro server que
é ativo.
 

 
Etapa 9. No campo da taxa de atualização da chave da transmissão, entre no intervalo em
que a chave da transmissão (grupo) é refrescada para os clientes associados com este
VAP. O padrão é 300 segundos.
 



 
Etapa 10. No campo da taxa de atualização da chave de sessão, incorpore o intervalo em
que o dispositivo WAP refresca a chave da sessão (unicast) para cada cliente associado
com o VAP. O padrão é 0.
 

  
WPA pessoal
 

O WPA pessoal é um padrão da IEEE 802.11i de Alliance do Wi-fi, que inclua a criptografia
AES-CCMP e TKIP. O WPA usa uma chave pré-compartilhada (PSK) em vez de usar o
IEEE 802.1X e o EAP como é usado no modo de segurança da empresa WPA. O PSK é
usado para uma verificação inicial para credenciais somente. O WPA é referido igualmente
como o WPA-PSK. Este modo de segurança é para trás-compatível para os clientes
Wireless que apoiam o WPA original.



Etapa 1. No WPA as versões colocam, verificam a caixa de verificação WPA-TKIP se você
quer permitir WPA-TKIP. Você pode ter WPA-TKIP e WPA2-AES permitidos ao mesmo
tempo. O WAP apoia sempre WPA2-AES assim que você não poderá configurar-lo.
 

 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• WPA-TKIP — A rede tem algumas estações do cliente que apoiam somente o protocolo
de segurança original WPA e TKIP. De acordo com as exigências as mais atrasadas de
WiFi Alliance, escolher somente WPA-TKIP não é recomendada.
 
• WPA2-AES — Todas as estações do cliente na rede apoiam a cifra WPA2 e AES-
CCMP/protocolo de segurança. Esta versão WPA fornece a melhor Segurança pelo
padrão da IEEE 802.11i. De acordo com a exigência a mais atrasada de WiFi Alliance, o
AP tem que apoiar este modo todo o tempo.
 
• WPA-TKIP e WPA2-AES — Se a rede tem uma mistura de clientes, alguns de que o
apoio WPA2 e outro que apoiam somente o WPA original, verifica ambas as caixas de
seleção. Este ajuste deixa as estações do cliente WPA e WPA2 associar e autenticar, mas
usa o WPA2 mais robusto para os clientes que o apoiam. Esta configuração WPA reserva
mais Interoperabilidade no lugar de alguma Segurança.
 

Nota: Os clientes de WPA devem ter uma destas chaves (uma chave válida TKIP ou uma
chave válida AES-CCMP) a poder associar com o dispositivo WAP.
 
Etapa 2. No campo chave, entre na chave secreta compartilhada para a Segurança pessoal
WPA. Incorpore pelo menos 8 caráteres e um máximo de 63 caráteres.
 

 
Nota: Os caráteres aceitáveis incluem letras alfabéticas caixas e lowercase, dígitos
numéricos, e símbolos especiais (?! /\ @#$%^&*).
 
Verificação (opcional) de etapa 3. a chave da mostra como a caixa de verificação do texto
claro se você quer o texto você datilografa para ser visível. A caixa de seleção é não-
verificado à revelia.
 



 
Nota: Ao usar um firmware diferente no WAP351, WAP131, ou WAP371, a chave da mostra
como o campo do texto claro podem faltar.  
 
Nota: O campo do medidor da força chave é o lugar onde o dispositivo WAP verifica a chave
contra critérios da complexidade tais como quantos tipos diferentes de caráteres são usados
e quanto tempo a chave é. Se a característica da verificação da complexidade WPA-PSK é
permitida, a chave não está aceitada a menos que encontrar os critérios mínimos. Para
obter mais informações sobre da complexidade WPA-PSK, refira configurar a complexidade
da senha para o WAP131, o WAP351, e o WAP371.
 

 
Etapa 4. No campo da taxa de atualização da chave da transmissão, entre no intervalo em
que a chave da transmissão (grupo) é refrescada para os clientes associados com este
VAP. O padrão é 300 segundos.
 

  
Empresa WPA
 

A empresa WPA com RAIO é uma aplicação do padrão da IEEE 802.11i de Alliance do Wi-
fi, que inclui CCMP (AES), e da criptografia TKIP. O modo de empreendimento exige o uso
de um servidor Radius autenticar os usuários. O modo de segurança é para trás-compatível
com os clientes Wireless que apoiam o WPA original.
 
Nota: O modo do VLAN dinâmico é permitido à revelia, que permite que o servidor de
autenticação RADIUS decida que VLAN é usado para as estações.
 
Etapa 1. No WPA as versões colocam, verificam a caixa de verificação para ver se há os
tipos de estações do cliente a ser apoiadas. Todos são permitidos à revelia. O AP deve
apoiar WPA2-AES todo o tempo assim que você não poderá configurar-lo.
 



 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• WPA-TKIP — A rede tem algumas estações do cliente que apoiam somente o protocolo
de segurança original WPA e TKIP. Note que selecionar somente WPA-TKIP para o
Access point não está permitida conforme a exigência a mais atrasada de WiFi Alliance.
 
• WPA2-AES — Todas as estações do cliente na rede apoiam o protocolo de segurança da
versão WPA2 e da cifra AES-CCMP. Esta versão WPA fornece a melhor Segurança pelo
padrão da IEEE 802.11i. Conforme a exigência a mais atrasada de Alliance do Wi-fi, o
WAP tem que apoiar este modo todo o tempo.
 
• Permita a PRE-autenticação — Se você escolhe somente o WPA2 ou WPA e WPA2
como a versão WPA, você pode permitir a PRE-autenticação para os clientes WPA2.
Verifique esta opção se você quer os clientes Wireless WPA2 enviar os pacotes da PRE-
autenticação. A informação da PRE-autenticação é retransmitida do dispositivo WAP que o
cliente está usando atualmente ao dispositivo do alvo WAP. Permitir esta característica
pode ajudar a acelerar a autenticação para os clientes vagueando que conectam aos WAP
múltiplos. Este as opções não se aplicam se você selecionou o WPA para versões WPA
porque o WPA original não apoia esta característica.
 

Nota: As estações do cliente configuradas para usar o WPA com RAIO devem ter uma
destes endereços e chaves: Um RAIO válido TKIP ou um IP address válido CCMP (AES) e
uma chave do RAIO.
 
Etapa 2. Os ajustes globais do servidor Radius do uso são verificados à revelia. Uncheck a
caixa de verificação se você quer configurar o VAP para usar um grupo diferente de
servidores Radius. Se não salte para pisar 9.
 



 
Etapa 3. No endereço IP do servidor datilografe o campo, selecionam o tipo do endereço IP
do servidor seus usos do dispositivo WAP. As opções são IPv4 ou IPv6. IPv4 usa os
números binários de 32 bits representados no dotted decimal notation. O IPv6 usa números
hexadecimais e dois pontos para representar um número binário do 128-bit. O dispositivo
WAP contacta somente o servidor Radius ou os server para o tipo de endereço que você
selecionou neste campo.
 



 
Etapa 4. Se você selecionou IPv4 em etapa 2, incorpore o IP address do servidor Radius
que todo o VAPs usa à revelia. Salte então para pisar 6.
 

 
Nota: Você pode ter até três endereços alternativos do servidor Radius IPv4. Se a
autenticação falha com o servidor primário, cada servidor de backup configurado está
tentado em ordem.



Etapa 5. Se você selecionou o IPv6 em etapa 2, incorpore o endereço do IPv6 do servidor
Radius global preliminar.
 

 
Nota: Você pode ter até três endereços alternativos do servidor Radius do IPv6. Se a
autenticação falha com o servidor primário, cada servidor de backup configurado está
tentado em ordem.
 
Etapa 6. No campo Key-1, entre na chave secreta compartilhada que o dispositivo WAP se
usa para autenticar ao servidor Radius preliminar.
 



 
Etapa 7. No Key-2 aos campos Key-4, entre na chave do RAIO associada com os
servidores Radius alternativos configurados. O IP de servidor Address-2 usa Key-2, o
endereço IP do servidor 3 usa Key-3, e o endereço IP do servidor 4 usa Key-4.
 

 
Etapa 8. (opcional) no campo da contabilidade do RAIO da possibilidade, verifica a caixa de
verificação se você quer permitir o seguimento e a medição dos recursos um usuário



particular consumiu. Permitir a contabilidade do RAIO permitirá que você siga o tempo de
sistema e a quantidade de um usuário particular de dados transmitidos e recebidos.
 

 
Nota: Se você permitiu a contabilidade do RAIO, é permitida para o servidor Radius
preliminar e todos os servidores de backup.
 
Etapa 9. Escolha o primeiro server que é ativo no campo do servidor ativo. Isto permite a
seleção manual do servidor Radius ativo, um pouco do que tendo a tentativa do dispositivo
WAP de contactar em ordem cada servidor configurado.
 



 
Etapa 10. No campo da taxa de atualização da chave da transmissão, entre no intervalo em
que a chave da transmissão (grupo) é refrescada para os clientes associados com este
VAP. O padrão é 300 segundos.
 

 
Etapa 11. No campo da taxa de atualização da chave de sessão, incorpore o intervalo em
que o dispositivo WAP refresca chaves da sessão (unicast) para cada cliente associado



com o VAP. O padrão é 0.
 

  
Filtro MAC
 

O filtro MAC especifica se as estações que podem alcançar este VAP estão restringidas a
uma lista global configurada de endereços MAC.
 
Etapa 1. Na lista de drop-down do filtro MAC, escolha o tipo desejado de filtração MAC.
 

 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Deficiente — Não usa a filtração MAC.
 
• Local — Usa a lista da autenticação de MAC que você configura na seção de filtração
MAC, para aprender mais sobre o MAC que filtra, referem como configurar o MAC que
filtra no WAP351 e no WAP131.
 
• RAIO — Usa a lista da autenticação de MAC em um servidor de raio externo.
  

Isolamento do canal
 

Quando o isolamento do canal é desabilitado, os clientes Wireless podem comunicar-se um
com o outro normalmente enviando o tráfego através do dispositivo WAP. Quando



permitido, o dispositivo WAP obstrui 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 1. No campo do isolamento do canal, verifique a caixa de seleção se você quer
permitir o isolamento do canal.
 

 
Etapa 2. Salvaguarda do clique.
 
Nota: Depois que os ajustes novos salvar, os processos correspondentes podem ser
parados e reiniciado. Quando esta circunstância acontece, o dispositivo WAP pode perder a
Conectividade. Nós recomendamos que você muda os ajustes do dispositivo WAP quando
uma perda de conectividade menos influência seus clientes Wireless.
  

Boi da faixa
 

O boi da faixa está somente disponível no WAP371. O boi da faixa é utiliza eficazmente a
faixa 5-GHz dirigindo clientes suportados da duplo-faixa da faixa 2.4-GHz à faixa 5-GHz.
Isto livra acima a faixa 2.4GHz para o uso do dispositivo legado que não têm o apoio de
rádio duplo.
 
Nota: 2.4 gigahertz os rádios gigahertz 5 e precisam de ser permitidos de usar o boi da
faixa. Para obter mais informações sobre de permitir os rádios refira como configurar
configurações de rádio básicas no WAP371.
 
Etapa 1. O boi da faixa é configurado na por-VAP a base e precisa de ser permitido em
ambos os rádios. Se você quer permitir o boi da faixa, verifique a caixa de verificação no
campo do boi da faixa.
 

 
Nota: O boi da faixa não é incentivado em VAPs com tráfego de voz ou vídeo sensível ao
tempo. Mesmo se o rádio 5-GHz acontece usar menos largura de banda, tenta dirigir
clientes a esse rádio.
 
Etapa 2. Salvaguarda do clique.
  

Suprimindo de um VAP
 

Etapa 1. Verifique a caixa de verificação do VAP de que você quer suprimir.
 



 
Etapa 2. Supressão do clique para suprimir do VAP.
 

 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar permanentemente seu supressão.
 

 


	Configurando um VAP no WAP351, no WAP131, e no WAP371
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Adicionar e configurar um VAP
	Configurando configurações de segurança
	WEP estático
	WEP dinâmico
	WPA pessoal
	Empresa WPA
	Filtro MAC
	Isolamento do canal
	Boi da faixa
	Suprimindo de um VAP


