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Estabelecer uma rede Wireless usando um
ponto de acesso Wireless (o WAP) 
Objetivo
 
Um ponto de acesso Wireless (WAP) é um dispositivo de rede de comunicação que permita que
os dispositivos Sem fio-capazes conectem a uma rede ligada com fio. Em vez de usar fios e
cabos para conectar cada computador ou dispositivo na rede, instalando WAP é uma mais
conveniente, uma alternativa mais segura, e mais rentável.
 
Estabelecer uma rede Wireless fornece muitos vantagens e benefícios para você e sua empresa
de pequeno porte.
 

Émais conveniente alcançar.
Écomplicado menos para adicionar novos usuários na rede.
Dá a usuários mais flexibilidade ficar em linha mesmo quando movendo-se de uma área no
escritório a outra.
Os usuários convidado podem ter o acesso ao Internet apenas usando uma senha.
A proteção da rede Wireless pode estabelecer-se mesmo se a rede é visível ao público
configurando a segurança Wireless máxima.
A segmentação dos usuários, tais como convidados e empregados, é possível criando as
redes de área local virtual (VLAN) para proteger seus recursos de rede e ativos.
 

Há umas finalidades diferentes de estabelecer uma rede Wireless usando um WAP. Com um
WAP, você pode fazer o seguinte:
 

Estenda a escala do sinal e a força de sua rede Wireless para fornecer a cobertura sem fio
completa e para obtê-la livrado dos pontos ativo especialmente nos espaços do escritório ou
em construções maiores.
Acomode dispositivos Wireless dentro de uma rede ligada com fio.
Configurar os ajustes de seus pontos de acesso Wireless em um dispositivo.
 

Este artigo aponta mostrar-lhe os tipos diferentes de instalações da rede Wireless e de seus usos.
  
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)
 

https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142931
https://software.cisco.com/download/home/284142931
https://software.cisco.com/download/home/284142931
https://software.cisco.com/download/home/284142931


1.
2.
3.
4.

Estabelecer uma rede Wireless usando um WAP
 
São alistados abaixo os tipos diferentes de instalação da rede Wireless. Clique sobre qualquer
das relações segundo sua preferência da rede:
 

Adicionando uma rede Wireless a uma rede ligada com fio existente
Conectando pontos de acesso múltiplo junto com Wireless Distribution System (WDS)
Configurando a aglomeração dos pontos de acesso Wireless
Configurando o bridge de grupo de trabalho
  

1. Adicionando uma rede Wireless a uma rede ligada com fio existente
 
Adicionar um WAP a sua rede ligada com fio existente é útil acomodar aqueles dispositivos que
são somente capazes da conexão Wireless. É como a criação de uma outra rede somente para
dispositivos Wireless mas ainda seja parte de sua rede ligada com fio existente.
 
Adicionar um WAP na rede existente é como a junta de duas redes junto para formar uma rede
única para prendido e dispositivos Wireless tais como mostrado no diagrama abaixo.
 

 
Para aprender como adicionar uma rede Wireless a uma rede ligada com fio existente, clique aqui
.
  
2. Conectar pontos de acesso múltiplo junto com Wireless Distribution System
(WDS)
 
WDS deixa-o conectar junto pontos de acesso múltiplo. WDS permite que os Access point
conectados comuniquem-se um com o otro através da conexão Wireless. Esta característica
permite os clientes que vagueiam para ter uma experiência sem emenda. Isto facilita controlar
redes Wireless múltiplas assim como reduz a quantidade de cabos exigidos para conectar as
redes.
 
O WAP pode atuar como um único ponto de acesso de modo ponto a ponto, ponte point-to-
multipoint, ou como um repetidor. Em um modo de repetidor, um WAP pode estabelecer uma

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5531-add-a-wireless-network-to-an-existing-wired-network-using-a.html
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conexão entre outros Access point que são afastadas. Atuará simplesmente como um
prolongamento sem fio. Os clientes Wireless podem conectar a este repetidor. Um sistema do
papel WDS pode ser similar comparado ao papel do repetidor.
 

 
No diagrama do exemplo acima, uma conexão WDS é configurada entre o WAP121 e os Access
point WAP321.
 
Diretrizes em configurar WDS:
 
1. WDS trabalha somente com pares específicos de dispositivos de Cisco WAP. Os pares são
como alistados abaixo.
 

WAP121 com WAP321
WAP131 com WAP351
WAP150 com WAP361
WAP551 com WAP561
WAP371 múltiplo
WAP571 múltiplo
WAP571E múltiplo
 

2. Você pode ter somente uma relação WDS entre todos os pares destes dispositivos. Isto é, um
endereço de controle de acesso de mídia (MAC) remoto pode aparecer somente uma vez na
página WDS para um WAP particular.
 
3. Os dispositivos devem ter os mesmos ajustes para o rádio, o modo do IEEE 802.11, a largura
de banda de canal, e o canal.
 
4. A seleção de canal deve ser especificada e não se ajustado ao automóvel.
 
Para aprender como configurar WDS em seu WAP, clique algumas das relações abaixo segundo
o dispositivo que você se está usando:
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WAP121, WAP321, WAP371, WAP551, e WAP561
WAP131, WAP351, WAP150, e WAP361
WAP571 e WAP571E
  

3. Configurando a aglomeração dos pontos de acesso Wireless
 
Aglomerar-se é quando os WAP múltiplos são juntados junto na mesma rede. Esta tecnologia é a
inteligência avançada que permite que trabalhem junto dinamicamente e simplifica a rede de
comunicação Wireless. Você poderá configurar e controlar uma rede Wireless aglomerada como
uma entidade única, e sem ter que configurar separadamente e reconfigurar os ajustes em cada
Access point. Até dez WAP podem ser aglomerados em uma rede Wireless.
 

 
O WAP atua como um transmissor e receptor de sinais de rádio do Wireless Local Area Network
(WLAN), fornecendo uma escala sem fio maior assim como a capacidade apoiar mais clientes em
uma rede.
 
Benefícios de aglomerar pontos de acesso Wireless:
 

Salvar o custo de um controlador sem fio.
Reduz custos de operações salvar horas do tempo (interno ou externalizado) do equipe
técnica.
Aumenta a Segurança.
Aumenta a produtividade melhorando vaguear.
Aumenta a produtividade melhorando o desempenho do aplicativo.
 

As diretrizes em configurar um conjunto através do único ponto Setup:
 

Você pode editar os únicos ajustes da instalação do ponto somente quando a única
instalação do ponto é desabilitada.
O nome de grânulos não é enviado a outros WAP que pertencem a um conjunto. Você deve
configurar o mesmo nome em cada dispositivo que é um membro do conjunto.
O nome de grânulos deve ser original para cada único ponto Setup que você configura na
rede.
A única instalação do ponto trabalha somente com WAP que estão usando o mesmo tipo de
endereçamento de IP. Os dispositivos não se aglomerarão se as versões IP não são

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb2040-connect-multiple-access-points-together-through-wireless-dis.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5045-configure-wireless-distribution-system-wds-on-the-wap131-wap.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb5524-configure-wireless-distribution-system-wds-on-the-wap571-or.html


5.
similares.
Você não pode permitir o único ponto de setup se Wireless Distribution System (WDS) é
permitido.
 

Para aprender como configurar a aglomeração dos WAP, clique aqui.
  
4. Configurando o bridge de grupo de trabalho
 
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 Local Area Network
(LAN) que seja conectado com o modo do bridge de grupo de trabalho. O dispositivo WAP
associado com a interface remota está sabido como uma relação do Access point, quando o
dispositivo WAP associado com o Wireless LAN for sabido como uma relação da infraestrutura. O
bridge de grupo de trabalho deixa os dispositivos que mandam somente conexões ligadas com fio
conectar a uma rede Wireless. O modo do bridge de grupo de trabalho está recomendado como
uma alternativa quando a característica de Wireless Distribution System (WDS) é não disponível.
 

 
A topologia acima ilustra um modelo do bridge de grupo de trabalho da amostra. Os dispositivos
prendidos tethered a um interruptor, que conecte à interface de LAN do WAP. O WAP atua como
uma relação do Access point, conecta à relação da infraestrutura.
 
Para aprender como configurar o modo do bridge de grupo de trabalho, clique aqui.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5182-configure-a-cluster-on-a-wireless-access-point-wap-through-s.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5047-configure-workgroup-bridge-on-a-wireless-access-point-wap.html
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