
Configurar um VAP em um Access point
WAP125 ou WAP581 

Introdução
 

Os pontos de acesso virtual (VAPs) são as redes Wireless virtuais que podem ser criadas
em um ponto de acesso físico. Segmento de VAPs o Wireless Local Area Network (WLAN)
em domínios de transmissão múltiplos. São o equivalente das redes de área local virtual dos
Ethernet (VLAN). VAPs simula até quatro Access point no WAP125 e até 16 Access point
no WAP581. Cada VAP pode ser permitido ou desabilitado, exceto VAP0.
 
Nota: VAP0 no ID de VLAN 1 é o padrão VAP.
 
Por que nós configuramos um VAP no WAP?
 
Configurar o VAP do Access point permite que o WAP estenda suas capacidades e combine
os ajustes de uma rede. Isto é feito tipicamente quando o dispositivo é distribuído
primeiramente, ou após o dispositivo esteve restaurado a suas instalações padrão de
fábrica. Configurar um VAP significa que o Access point poderia apoiar mais clientes
Wireless através dos service set identifier diferentes (SSID) em um ponto de acesso físico.
 
As mostras três VAPs do diagrama abaixo são criadas em uma rede Wireless onde o
Access point principal seja o WAP125. Os dispositivos Wireless são conectados a cada um
do VAP. O saque de VAPs como os mini WAP conectados ao WAP principal permitindo que
os dispositivos Wireless sejam conectados com os SSID separados mas dentro de um
ponto de acesso Wireless principal.
 



●

●

●

●

  
Objetivo
 

Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar o VAPs em um Access point WAP125 ou
WAP581.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

Configurar um VAP
 

Nesta encenação, o padrão VAP0 já preconfigured e VAP1 no VLAN10 com SSID
CiscoTest será adicionado para ser configurado seguiu por VAP2 no VLAN20 com o SSID
Cisco.
 
Nota: As imagens podem levemente variar segundo o WAP que você está usando. As



imagens abaixo são tomadas do WAP125.
 
Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web do Access point incorporando
seu nome de usuário e senha aos campos fornecidos e clica então o início de uma sessão.
 
Nota: O nome de usuário/senha padrão para o WAP é Cisco/Cisco.
 

 
Nota: O nome de usuário/senha padrão é Cisco/Cisco.
 
Etapa 2. Escolha o Sem fio > as redes.
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Etapa 3. Escolha a interface de rádio configurar. As opções são:
 

Rádio 1 (2.4 gigahertz) — Esta opção deixá-lo-á configurar os ajustes do rádio 1.
Rádio 2 (gigahertz 5) — Esta opção deixá-lo-á configurar os ajustes do rádio 2.
 

Nota: Se você está usando o WAP581, o rádio 1 é para gigahertz 5 e rádio 2 é para 2.4
gigahertz.
 

 
Nota: Neste exemplo, o rádio 1 (2.4 gigahertz) é escolhido.
 
Etapa 4. Clique o botão para adicionar um VAP.
 



 
Etapa 5. Verifique que a caixa de seleção da possibilidade está verificada. Isto é verificado à
revelia.
 

 
Etapa 6. Incorpore o ID de VLAN que precisa de ser associado com o VAP.
 

 
Nota: Neste exemplo, o VAP estabelecer-se-&z para o VLAN10.
 
Etapa 7. Dê entrada com o nome da rede Wireless. Isto é chamado igualmente o Service
Set Identifier (SSID). É uma combinação de letras e de números até 32 caráteres por muito



tempo.
 

 
Nota: Neste exemplo, CiscoTest é entrado.
 
Etapa 8. Verifique que a transmissão SSID está verificada. Isto fará o SSID visível quando
um cliente Wireless procura por uma rede Wireless. Esta opção é verificada à revelia.
Desmarcar esta opção se você não quer o SSID visível na lista de rede. Quando a
transmissão SSID é desabilitada, conectar à rede Wireless deve ser feita manualmente.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 9. a caixa de verificação wireless do Multicast Forwarding
(WMF) para permitir WMF. Permitir WMF fornece uma maneira eficiente transferir o tráfego
multicast aos dispositivos Wireless.
 

 
Etapa 10. Escolha um tipo da Segurança da lista de drop-down. As opções são:
 
Nenhum — Esta opção significa que a segurança Wireless está desabilitada no VAP. Isto
não é recomendado porque seria acesso não autorizado inclinado.
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WPA pessoal — Esta opção executa a Segurança pessoal do Wi-Fi Protected Access
(WPA) no VAP. Isto é usado tipicamente nos ambientes do escritório pequeno onde um
server do Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) não é exigido.
Empresa WPA — Esta opção executa a Segurança WPA no VAP. É usada tipicamente
em uns ambientes de escritório mais grandes que tenham um servidor Radius no lugar.
 

 
Nota: Para instruções na segurança Wireless da fundação em um WAP, clique aqui. Neste
exemplo, nenhum é escolhido.
 
Etapa 11. (opcional) escolhe um modo do filtro do cliente da lista de drop-down. As opções
são:
 

Deficiente — Esta opção significa que a característica do filtro do cliente está
desabilitada.
Local — Esta opção significa que a lista de filtro do cliente está armazenada localmente
no Access point.
RAIO — Esta opção significa que a lista de filtro do cliente está armazenada em um
servidor Radius.
 

 
Nota: Neste exemplo, o enfermo é escolhido.
 
Etapa 12. (Opcional) verifique a caixa de verificação do isolamento do canal para permitir a
característica. Quando permitido, o WAP obstrui uma comunicação entre clientes Wireless
no mesmo VAP. O dispositivo WAP ainda permitirá o tráfego de dados entre seus clientes
Wireless e os dispositivos prendidos na rede, através de um link de Wireless Distribution
System (WDS), e com outros clientes Wireless associados com um outro VAP.
 
Quando o isolamento do canal é desabilitado, o WAP permitiria que os clientes
comunicassem-se um com o outro normalmente.

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5614


 
Nota: Neste exemplo, o isolamento do canal é desabilitado.
 
Etapa 13. (Opcional) verifique a caixa de verificação do boi da faixa para permitir a
característica. Quando o boi da faixa é permitido, o WAP utilizará a faixa gigahertz 5
dirigindo clientes suportados da duplo-faixa da faixa 2.4 gigahertz à faixa gigahertz 5.
 

 
Nota: Neste exemplo, o boi da faixa é desabilitado.
 
Etapa 14. (Opcional) escolha um perfil do planificador da lista de drop-down. Para
instruções no planificador da fundação, clique aqui.
 

 
Nota: Neste exemplo, não há nenhum perfil do planificador configurado no WAP.
 
Etapa 15. (Opcional) associe um exemplo (CP) portal prisioneiro a um VAP. Os ajustes do
exemplo CP associado ao VAP aplicar-se-ão aos clientes que tentam associar no VAP.
Para instruções em como configurar o convidado alcance o exemplo, clicam aqui.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5593
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5641


 
Nota: Neste exemplo, nenhum é escolhido.
 
Etapa 16. Click Save.
 

 
Etapa 17. Verifique que o VAP está configurado agora vendo as redes na escala de seu
computador wireless.
 

 
Nota: Neste exemplo, um computador do Mac é usado e é conectado agora sem fio à rede
recentemente configurada de CiscoTest VAP1.
 
Etapa 18. Repita etapa 4 a etapa 17 para adicionar e configurar VAP2 no VLAN20 com
SSID Cisco.
 
A configuração do VAPs em seu WAP está agora completa.
 
 
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…



Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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