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Configurar ajustes do bridge de grupo de
trabalho nos Access point WAP125 ou WAP581 

Objetivo
 

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 abaixo 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.
No exemplo abaixo, o WAP125 atua como uma relação do Access point que conecte à
interface de cliente da infraestrutura.
 

 
Este artigo fornece instruções em como configurar ajustes do bridge de grupo de trabalho
entre dois pontos de acesso Wireless.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.4 — WAP581
1.0.0.5 — WAP125
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Configurar ajustes do bridge de grupo de trabalho
 

Antes que você configure o bridge de grupo de trabalho no dispositivo WAP, note estas
diretrizes:
 

Todos os dispositivos WAP que participam no bridge de grupo de trabalho devem ter os
seguintes ajustes idênticos:
 

- Rádio
 
- Modo do IEEE 802.11
 
- Largura de banda de canal
 
- Canal (o automóvel não é recomendado)
 

Nota: Para aprender como configurar estes ajustes em WAP125, clique aqui para
instruções. Para WAP581, clique aqui.
 

O modo do bridge de grupo de trabalho apoia atualmente somente o tráfego IPv4.
O modo do bridge de grupo de trabalho não é apoiado através de uma única instalação
do ponto.  Se você tem os Access point WAP581, desabilite SP ou aglomeração
primeiramente antes de configurar os ajustes do bridge de grupo de trabalho. Para
instruções em como configurar os ajustes SP em seu WAP, clique aqui.
  

Configurar a interface de cliente da infraestrutura
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com suporte na internet do WAP escolhe então
o bridge Wireless.
 
Nota: As opções disponíveis podem variar segundo o modelo exato de seu dispositivo.
Neste exemplo, WAP125 é usado.
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Etapa 2. Clique o botão de rádio do grupo de trabalho.
 

 
Etapa 3. Verifique Uplink a caixa de verificação.
 

 
Etapa 4. Clique o ícone da edição.
 



 
Etapa 5. Verifique a caixa de verificação permitida para permitir a interface de cliente da
infraestrutura.
 

 
Etapa 6. Escolha a interface de rádio para o bridge de grupo de trabalho. Quando você
configura um rádio como um bridge de grupo de trabalho, o outro rádio permanece
operacional. As interfaces de rádio correspondem às faixas de frequência de rádio do WAP.
O WAP é equipado para transmitir em duas interfaces de rádio diferentes. Configurar
ajustes para uma interface de rádio não afetará a outro.
 

 
Nota: Neste exemplo, o rádio 2 (gigahertz 5) é escolhido.
 
Etapa 7. Dê entrada com o nome do Service Set Identifier (SSID) no campo SSID. Isto serve
como a conexão entre o dispositivo e o cliente remoto. Você pode incorporar 2 a 32
caráteres para o cliente SSID da infraestrutura.
 
Nota: Neste exemplo, WAP125 rio acima é usado.
 

 
Nota: A seta ao lado do SSID está disponível para a exploração SSID. Esta característica
está desabilitada à revelia, e permitida somente se a detecção AP é permitida na detecção
desonesto AP, que está desabilitada igualmente à revelia.
 
Etapa 8. Escolha o tipo de Segurança autenticar como uma estação do cliente no dispositivo
ascendente WAP da lista de drop-down da criptografia. As opções são:
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Nenhum — Abra ou nenhuma Segurança. Esse é o padrão. Se isto é escolhido, salte a 
etapa 22.
WPA pessoal — O WPA pessoal pode apoiar chaves de caráteres do comprimento 8-
63. O WPA2 é recomendado porque tem um padrão de codificação mais poderoso.
Empresa WPA — A empresa WPA é mais avançado do que o WPA pessoal e é a
Segurança recomendada para a autenticação. Usa o protocolo extensible authentication
protegido (PEAP) e o Transport Layer Security (TLS). Faixa clara a etapa 12 a
configurar. Este tipo de Segurança é usado frequentemente em um ambiente de
escritório e precisa um server do Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)
configurado. Clique aqui para saber mais sobre servidores Radius.
 

Nota: Neste exemplo, o WPA pessoal é escolhido.
 
Etapa 9. Clique o ícone e verifique caixa de verificação WPA-TKIP ou WPA2-AES para
determinar que tipo da criptografia WPA a interface de cliente da infraestrutura usará.
 

 
Nota: Se todo seu apoio de equipamento Wireless WPA2, ajustou a Segurança do cliente da
infraestrutura a WPA2-AES. O método de criptografia é RC4 para o WPA e o Advanced
Encryption Standard (AES) para o WPA2. O WPA2 é recomendado porque tem um padrão
de codificação mais poderoso. Neste exemplo, WPA2-AES é usado.
 
Etapa 10. (opcional) se você verificou WPA2-AES na etapa 9, escolhe uma opção da lista
de drop-down da proteção do quadro do Gerenciamento (MFP) se você quer o WAP exigir
para ter quadros protegidos ou não. Para aprender mais sobre MFP, clique aqui. As opções
são:
 

Não exigido — Desabilita o suporte ao cliente para MFP.
Capaz — Permite MFP-capazes e os clientes que não apoiam MFP para se juntar à
rede. Este é o ajuste do padrão MFP no WAP.
Exigido — Estão permitidos aos clientes associar somente se MFP é negociado. Se os
dispositivos não apoiam MFP, não estão permitidos juntar-se à rede.
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Nota: Neste exemplo, capaz é escolhido.
 
Etapa 11. Incorpore a chave de criptografia WPA ao campo chave. A chave deve ser 8-63
caráteres por muito tempo. Esta é uma combinação de letras, de números, e de caracteres
especiais. É a senha que é usada ao conectar à rede Wireless pela primeira vez. Então,
faixa clara a etapa 21.
 

 
Etapa 12. Se você escolheu a empresa WPA em etapa 8, clique um botão de rádio para o
método de EAP.
 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

PEAP — Este protocolo dá cada usuário Wireless sob os nomes de usuário e senha
individuais WAP que apoiam padrões da criptografia de AES. Desde que o PEAP é um
método baseado senha da Segurança, sua Segurança do Wi-fi é baseada nas
credenciais de dispositivo do cliente. O PEAP pode levantar um risco de segurança
potencialmente grave se você tem senhas fracas ou clientes inseguros. Confia no TLS
mas evita a instalação dos Certificados digitais em cada cliente. Em lugar de, fornece a
autenticação com um nome de usuário e senha.
TLS — O TLS exige cada usuário ter um certificado adicional para ser concedido o
acesso. O TLS é mais seguro se você tem os server adicionais e a infraestrutura
necessária para autenticar usuários em sua rede. Se você escolhe esta opção, salte a 
etapa 14.
 

 
Nota: Para este exemplo, o PEAP é escolhido.
 
Etapa 13. Incorpore o nome de usuário e senha para o cliente da infraestrutura aos campos
do nome de usuário e senha. Esta é a informação do início de uma sessão que é usada
para conectar à interface de cliente da infraestrutura; refira sua interface de cliente da
infraestrutura para encontrar esta informação. Então, faixa clara a etapa 21.
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Etapa 14. Se você clicou o TLS em etapa 12, incorpore a identidade e a chave privada do
cliente da infraestrutura aos campos da identidade e de chave privada.
 

 
Etapa 15. Na área do método de transferência, clique um botão de rádio das seguintes
opções:
 

TFTP — O Trivial File Transfer Protocol (TFTP) é uma versão inseguro simplificada do
File Transfer Protocol (FTP). É usado principalmente para distribuir o software ou
autenticar dispositivos entre redes corporativas. Se você clicou o TFTP, salte a etapa 18
.
HTTP — O Hypertext Transfer Protocol (HTTP) fornece um framework de autenticação
simples da resposta de desafio que possa ser usado por um cliente para fornecer o
framework de autenticação.
 

 
Nota: Se um arquivo certificado está já atual no WAP, os campos da data do presente do
arquivo certificado e de expiração do certificado estarão preenchidos já com a informação
relevante. Se não, estarão vazios.
 
HTTP
 
Etapa 16. Clique o botão Browse para encontrar e selecionar um arquivo certificado. O
arquivo deve ter a extensão de arquivo certificado apropriada (tal como .pem ou .pfx) de
outra maneira, o arquivo não será aceitado.



 
Nota: Neste exemplo, Certificate.pfx é escolhido.
 
Etapa 17. Transferência de arquivo pela rede do clique para transferir arquivos pela rede o
arquivo certificado selecionado. Faixa clara a etapa 21.
 

 
Os campos da data do presente e de expiração do certificado do arquivo certificado serão
atualizados automaticamente.
 
TFTP
 
Etapa 18. (Opcional) se você clicou o TFTP em etapa 15, incorpore o nome de arquivo do
arquivo certificado ao campo do nome de arquivo.
 

 
Nota: Neste exemplo, Certificate.pfx é usado.
 
Etapa 19. Incorpore o endereço de servidor de TFTP ao campo de endereço do servidor
TFTP IPv4.
 



 
Nota: Neste exemplo. 192.168.100.108 é usado como o endereço de servidor de TFTP.
 
Etapa 20. Clique o botão da transferência de arquivo pela rede para transferir arquivos pela
rede o arquivo certificado especificado.
 

 
Os campos da data do presente e de expiração do certificado do arquivo certificado serão
atualizados automaticamente.
 
Etapa 21. APROVAÇÃO do clique para fechar o indicador da configuração de segurança.
 

 
A área do status de conexão indica se o WAP está conectado ao dispositivo ascendente
WAP.
 

 
Etapa 22. Incorpore a identificação VLAN para a interface de cliente da infraestrutura. O
padrão é 1.
 

 
Nota: Para este exemplo, a identificação do VLAN padrão é usada.



Etapa 23. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes configurados.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes da interface de cliente da
infraestrutura em seu WAP.
  

Configurar a interface de cliente do Access point
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com suporte na internet do WAP escolhe então
o bridge Wireless.
 
Nota: As opções disponíveis podem variar segundo o modelo exato de seu dispositivo.
Neste exemplo, WAP125 é usado.
 



 
Etapa 2. Clique o botão de rádio do grupo de trabalho.
 

 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação do downlink.
 

 
Etapa 4. Clique o botão Edit.
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Etapa 5. Verifique a caixa de verificação permitida para permitir a construção de uma ponte
sobre na relação do Access point.
 

 
Etapa 6. Incorpore o SSID para o Access point ao campo SSID. O comprimento SSID deve
estar entre 2 a 32 caráteres. O padrão é SSID a jusante.
 

 
Nota: Para este exemplo, o SSID usado é WAP125 rio abaixo.
 
Etapa 7. Escolha o tipo de Segurança autenticar estações do cliente a jusante ao WAP da
lista de drop-down da Segurança.
 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

Nenhum — Abra ou nenhuma Segurança. Este é o valor padrão. Salte a etapa 13 se
você escolhe esta opção.
WPA pessoal — O Wi-Fi Protected Access (WPA) pessoal pode apoiar chaves de 8 a
63 caráteres por muito tempo. O método de criptografia é TKIP ou modo contrário da
cifra com o bloco que acorrenta o protocolo do código de autenticação de mensagens
(CCMP). O WPA2 com CCMP é recomendado porque tem um padrão de codificação
mais poderoso, Advanced Encryption Standard (AES), comparado ao Temporal Key
Integrity Protocol (TKIP) que use somente um padrão RC4 64-bit.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 8. a caixa de verificação WPA-TKIP para determinar a
criptografia que WPA-TKIP a relação do Access point se usará. Iss está habilitado por
padrão.
 
Nota: WPA-AES é esmaecida-para fora e não pode ser desabilitado. Neste exemplo, WPA-
TKIP é não-verificado.
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Etapa 9. Incorpore a chave compartilhada WPA ao campo chave. A chave deve ser 8-63
caráteres por muito tempo e pode incluir caráteres alfanuméricos, caráteres maiúsculas e
minúsculas, e caracteres especiais.
 

 
Etapa 10. Incorpore a taxa ao campo da taxa de atualização chave da transmissão. A taxa
de atualização da chave da transmissão especifica o intervalo em que a chave de
segurança é refrescada para os clientes associados a este Access point. A taxa deve estar
entre 0-86400, com um valor de 0 que desabilita a característica.
 

 
Nota: Neste exemplo, 86400 são usados.
 
Etapa 11. Escolha uma opção da lista de drop-down MFP se você quer o WAP exigir para
ter quadros protegidos ou não. Para aprender mais sobre MFP, clique aqui. As opções são:
 

Não exigido — Desabilita o suporte ao cliente para MFP.
Capaz — Permite MFP-capazes e os clientes que não apoiam MFP para se juntar à
rede. Este é o ajuste do padrão MFP no WAP.
Exigido — Estão permitidos aos clientes associar somente se MFP é negociado. Se os
dispositivos não apoiam MFP, não estão permitidos juntar-se à rede.
 

 
Nota: Para este exemplo, capaz é escolhido.
 
Etapa 12. APROVAÇÃO do clique para salvar as configurações de segurança.
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A área do status de conexão indica não aplicável ou o N/A.
 

 
Etapa 13. Incorpore a identificação VLAN ao campo identificação VLAN para a relação do
Access point.
 
Nota: Para permitir a construção de uma ponte sobre dos pacotes, a configuração de VLAN
para a relação do Access point e a relação prendida deve combinar aquela da interface de
cliente da infraestrutura.
 

 
Etapa 14. Verifique a caixa de verificação da transmissão SSID se você quer o SSID a
jusante ser transmissão. A transmissão SSID é permitida à revelia.
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Etapa 15. Escolha o tipo de MAC que filtra o desejo para configurar para a relação do
Access point da lista de drop-down de filtração MAC. Quando permitidos, os usuários são
concedidos ou o acesso negado ao WAP é baseado no MAC address do cliente que se
usam.
 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

Deficiente — Todos os clientes podem alcançar a rede ascendente. Este é o valor
padrão.
Local — O grupo de clientes que podem alcançar a rede ascendente é restringido aos
clientes especificado em uma lista localmente definida do MAC address.
RAIO — O grupo de clientes que podem alcançar a rede ascendente é restringido aos
clientes especificado em uma lista do MAC address em um servidor Radius.
 

Nota: Neste exemplo, o enfermo é escolhido.
 
Etapa 16. Salvaguarda do clique para salvar suas mudanças.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes do bridge de grupo de trabalho em
seus pontos de acesso Wireless.
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