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Configurar o mapeamento SSID-à-VLAN em um
ponto de acesso Wireless 
Objetivo
 
Uma rede de área local virtual (VLAN) é uma rede comutada que seja segmentada logicamente
pela função, pela área, ou pelo aplicativo sem consideração aos locais físicos dos usuários. Os
VLAN são um grupo de anfitriões ou as portas que possam ser ficados situados em qualquer
lugar em uma rede mas para comunicar-se como se estão no mesmo segmento físico. Os VLAN
ajudam a simplificar o Gerenciamento de redes deixando o mover um dispositivo para um VLAN
novo sem mudar nenhumas conexões física.
 
Um VLAN etiquetado entre uma porta de tronco e uma porta de switch contém a informação
VLAN no frame da Ethernet. Um VLAN sem etiqueta envia o tráfego sem a etiqueta VLAN. Uma
etiqueta VLAN introduz a informação nos frames da Ethernet que identificam que quadro pertence
a que VLAN. Uma porta de tronco é uma porta que segure vlan múltiplos.
 
O Service Set Identifier (SSID) é um identificador exclusivo a que os clientes Wireless possam
conectar ou parte entre todos os dispositivos em uma rede Wireless. É diferenciando maiúsculas
e minúsculas e não deve exceder 32 caráteres alfanuméricos.
 
A característica da transmissão SSID permite que o SSID seja transmitido na rede. Esta
característica é permitida à revelia de fazer a rede a descobrir por dispositivos Wireless.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar o mapeamento SSID-à-VLAN em pontos de
acesso Wireless.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

WAP121 | 1.0.6.5 (transferência o mais tarde)
WAP131 | 1.0.2.8 (transferência o mais tarde)
WAP150 | 1.0.1.7 (transferência o mais tarde)
WAP321 | 1.0.6.5 (transferência o mais tarde)
WAP351 | 1.0.2.8 (transferência o mais tarde)
WAP361 | 1.0.1.7 (transferência o mais tarde)
WAP371 | 1.3.0.3 (transferência o mais tarde)
WAP551 | 1.2.1.3 (transferência o mais tarde)
WAP561 | 1.2.1.3 (transferência o mais tarde)
WAP571 | 1.0.0.17 (transferência o mais tarde)
WAP571E | 1.0.0.17 (transferência o mais tarde)
  

Configurar o mapeamento SSID-à-VLAN
 
Usando o assistente de configuração
 
Etapa 1. Execute o assistente de configuração do painel principal da utilidade com suporte na
internet do Access point.
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Etapa 2. Forneça os detalhes de configuração exigidos pelo assistente de configuração.
 
Etapa 3. No campo do nome de rede (SSID), configurar abaixo a tela do rádio 1 para a rede 2.4
gigahertz, incorporam seu SSID preferido. O padrão é ciscosb_2.4GHz. Clique em Next.
 



Etapa 4. Escolha o tipo da Segurança para sua rede Wireless.
 
Nota: Para este exemplo, a melhor Segurança (WPA2 pessoal – AES) é escolhida.
 



Etapa 5. Incorpore uma chave de segurança ou uma senha que sejam 8-63 caráteres por muito
tempo. Clique em Avançar para continuar.
 



Etapa 6. No campo identificação VLAN, incorpore a identificação VLAN para sua rede Wireless e
clique-a em seguida.
 
Nota: Neste exemplo, o 10 é usado como a identificação VLAN.
 



Passo 7. Na página do rádio 2 configurar para a rede gigahertz 5, incorpore seu SSID preferido
ao campo do nome de rede (SSID) e clique-o então em seguida. O padrão é ciscosb_5GHz.
 
Nota: Esta etapa aplica-se somente aos WAP com duplo-rádio.
 



Etapa 8. Escolha o tipo da Segurança para sua rede Wireless.
 
Nota: Neste exemplo, a melhor Segurança (WPA2 pessoal - AES) é escolhida.
 



Etapa 9. Incorpore uma chave de segurança ou uma senha que sejam 8-63 caráteres por muito
tempo. Clique em Avançar para continuar.
 

Etapa 10. Incorpore a identificação VLAN a seguir clique-a em seguida.
 



Nota: Para este exemplo, 20 são usados como a identificação VLAN.
 

Etapa 11. Clique ao lado da faixa clara a configuração portal prisioneira.
 



Etapa 12. Reveja e confirme seus ajustes a seguir clique-os submetem-se.
 



Etapa 13. Uma vez que a tela completa da instalação de dispositivo aparece, clique o 
revestimento.
 
Nota: Você será registrado fora da página de utilitário com suporte na internet.
 



Você agora traçou com sucesso um SSID a um VLAN em seu Access point.
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