Usando o assistente de configuração no
WAP125 ou no WAP581
Objetivo
O assistente de configuração é uma característica incorporado que você possa usar para o ajudar
com a configuração inicial de um dispositivo do ponto de acesso Wireless (WAP). O assistente de
configuração faz muito simples configurar os ajustes que fornecem instruções passo a passo.
Este original mostra-lhe como configurar WAP125 e WAP581 com o assistente de configuração
no utilitário de configuração da Web.
Para configurar seu WAP usando o assistente de configuração em um dispositivo móvel, clique
aqui.

Dispositivos aplicáveis
●

●

WAP125
WAP581

Versão de software
●

1.0.1.3

Como usar o assistente de configuração
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web de seu WAP incorporando o IP address do
WAP em seu web browser. Se esta é sua primeira vez que configura o WAP, o endereço IP
padrão é 192.168.1.254.
Nota: O WAP581 é usado neste guia para demonstrar o assistente de configuração. A aparência
pode variar segundo o modelo.

Etapa 2. A primeira vez que isso que você registra no Access point ou depois que foi restaurado
às instalações padrão de fábrica, o assistente de configuração do Access point aparece. Clique
em Avançar para continuar.

Nota: Se seu WAP é configurado já mas você ainda quer alcançar o assistente de configuração,
navegue à obtenção começado > assistente de configuração. O indicador do assistente de
configuração do Access point aparecerá.

Etapa 3. No indicador da upgrade de firmware, clique o botão da consultação… e selecione o
arquivo de firmware a que você quer promover. Pressione então a elevação para promover a
esse firmware. Uma vez que o firmware foi promovido, o dispositivo recarregará automaticamente
e dirigirá à página de login. Neste exemplo, nós estaremos clicando a faixa clara porque nós
temos a versão de firmware que nós queremos.

Etapa 4. Se você tem a configuração precedente que você quer aplicar ao dispositivo, clique o
botão da consultação… na janela de configuração da restauração e selecione o arquivo de

configuração que você quer aplicar. Clique então a salvaguarda para aplicar o arquivo de
configuração ao dispositivo. Neste exemplo, nós estaremos clicando a faixa clara.
Nota: Quando o dispositivo aplica a configuração relevante, recarregá-lo-á e dirigi-l-á à página de
login.

Etapa 5. No dispositivo configurar – Indicador do IP address, endereço IP dinâmico seleto (DHCP)
(recomendado) para obter um IP address de um server do protocolo de configuração dinâmica
host (DHCP), ou para clicar o endereço IP estático para configurar manualmente o IP address.
Clique então ao lado de continuam à próxima seção. O DHCP fornece parâmetros de
configuração aos anfitriões do Internet. Neste caso, o DHCP atribui um IP address a um cliente
por um período limitado de tempo ou até o cliente abandona explicitamente o endereço.
Neste exemplo, nós estaremos selecionando o endereço IP dinâmico (DHCP) (recomendado).

Etapa 6. A única instalação do ponto fornece um método centralizado para administrar e controlar
Serviços sem fio através dos dispositivos múltiplos. Isto permitirá que você crie um único grupo ou
conjunto de seus dispositivos Wireless que você pode ver, distribuir, configurar, e fixar a rede
Wireless como uma entidade única. A única instalação do ponto pode ajudar facilita o
planeamento do canal através de seu serviço Wireless para reduzir interferências de rádio e
maximizar a largura de banda em sua rede Wireless.
Para criar uma única instalação nova do ponto do dispositivo WAP, clique o nome de grânulos
novo e especifique um novo nome. Quando você configura seus dispositivos com o mesmo nome
de grânulos e permite o único modo de inicialização do ponto em outros dispositivos WAP,

juntam-se automaticamente ao grupo.
Se você já tem um conjunto em sua rede, você pode adicionar-lhe este dispositivo clicando juntase a um conjunto existente, e dá-se entrada com então o nome do conjunto existente. O WAP
configura o resto dos ajustes baseados no conjunto. Clique em seguida e reconheça a
confirmação para juntar-se ao conjunto. O clique submete-se para juntar-se ao conjunto. Depois
que a configuração está completa, clique o revestimento para retirar o assistente de configuração.
Nota: Você pode entrar no lugar do Access point no campo do lugar AP para notar o local físico
do dispositivo WAP.
Se você não quer este dispositivo participar em um único ponto Setup neste tempo, o clique não
permite o único ponto de setup.
Neste exemplo, nós estaremos selecionando não permitimos o único ponto de setup. Clique
então ao lado de continuam à próxima seção.

Etapa 7. No dispositivo configurar – Ajuste a data do sistema e a janela de horário, escolha sua
zona de hora (fuso horário), e selecione-a então se você quer seu tempo de sistema adquirir
automaticamente a configuração de tempo de um server do Network Time Protocol (NTP) ou de
um manual seleto para configurar manualmente as configurações de tempo. Um relógio de
sistema proporciona um serviço decarimbo rede-sincronizado para os log de mensagens. O
relógio de sistema pode ser configurado manualmente ou como um cliente de NTP que obtenha
os dados do clique de um server. O clique ao lado de continua o assistente de configuração.

Etapa 8. Incorpore um username novo ao campo de nome de usuário, à revelia o username é
Cisco. Incorpore uma senha nova para o username. Entre então na senha nova outra vez no
campo de senha da confirmação. Você pode uncheck a complexidade da senha para desabilitar
as regras de segurança de senha. Contudo, nós recomendamos fortemente manter as regras de
segurança de senha permitidas. A senha nova deve conformar-se aos seguintes ajustes da
complexidade:
Édiferente do username.
Édiferente da senha atual.
Tem um comprimento mínimo de oito caráteres.
Contém caráteres pelo menos de três classes de caráter (letras maiúsculas, letras
minúsculas, números, e caracteres especiais disponíveis em um teclado padrão).
Clique então ao lado de configuram o rádio 1.
●

●

●

●

Etapa 9. Dê entrada com um nome para sua rede Wireless no nome de rede (SSID). Isto ajudará
a identificar sua rede de modo que os dispositivos Wireless possam a encontrar. À revelia, o
ciscosb é usado como o nome de rede. Clique então ao lado de continuam à próxima seção.

Etapa 10. Clique o botão de rádio que corresponde com a segurança de rede que você gostaria
de se aplicar a sua rede Wireless. Entre então na senha para sua rede no campo de chave de
segurança. Para ver a senha como você datilografa, verifique a chave da mostra como a caixa de
verificação do texto claro. Clique em Avançar para continuar.
Nota: Se a rede tem uma mistura de clientes, alguns de que o apoio WPA2 e outro que apoiam
somente o WPA original, seleciona ambos (WPA/WPA2). Isto deixa associado das estações do

cliente WPA e WPA2 e autentica, mas usa o WPA2 mais robusto para o cliente que o apoia. Esta
configuração WPA reserva mais Interoperabilidade no lugar de alguma Segurança.
●

●

●

A melhor Segurança (acesso protegido por wi-fi 2 (WPA2) pessoal – Advanced Encryption
Standard (AES)) Todas as estações do cliente na rede apoiam o WPA2 e o algoritmo de
criptografia do Advanced Encryption Standard usando o modo contrário com cifra/protocolo
de segurança do protocolo do código de autenticação de mensagens do Cipher Block
Chaining (AES-CCMP). Isto fornece a melhor Segurança pelo padrão da IEEE 802.11i.
Conforme a exigência a mais atrasada de Alliance do Wi-fi, o AP tem que apoiar este modo
todo o tempo.
Melhor Segurança (WPA/WPA2 pessoais – TKIP/AES) O WPA pessoal é um padrão de
Alliance IEEE802.11i do Wi-fi, que inclua a criptografia AES-CCMP e TKIP. Fornece a
Segurança quando há uns dispositivos Wireless mais velhos que apoiem o WPA original mas
não apoia o WPA2 mais novo.
Nenhuma Segurança (não recomendada) A rede Wireless não exige uma senha e pode ser
alcançada por qualquer um.

Etapa 11. No campo identificação VLAN, entre no número de ID do VLAN que você como o rádio
1 (gigahertz 5) pertenceria a. Neste exemplo, nós estaremos deixando a identificação VLAN como
1. cliques ao lado de configuram o rádio 2 (2.4 gigahertz).
Nota: Nós recomendamos que você atribui uma identificação diferente VLAN do padrão (1) ao
tráfego Wireless, a fim segregá-lo do tráfego de gerenciamento em VLAN 1. clicamos aqui para
aprender mais sobre pontos de acesso virtual (VAPs).

Etapa 12. Dê entrada com um nome de rede novo no campo do nome de rede (SSID). O ciscosb
é usado à revelia. O nome de rede é sabido como um SSID, ele identifica sua rede de modo que
os dispositivos Wireless possam a encontrar. Neste exemplo, ciscosb2.4 foi usado para
diferenciar o nome de rede gigahertz 5. O clique ao lado de configura a segurança Wireless para
o rádio 2 (2.4 gigahertz).

Etapa 13. Clique o botão de rádio que corresponde com a segurança de rede que você gostaria
de se aplicar a sua rede Wireless. Entre então na senha para sua rede no campo de chave de
segurança. Para ver a senha como você datilografa, verifique a chave da mostra como a caixa de
verificação do texto claro. A chave da mostra como o texto claro é verificada à revelia. Clique em
Avançar para continuar.
Nota: Se a rede tem uma mistura de clientes, alguns de que o apoio WPA2 e outro que apoiam
somente o WPA original, seleciona ambos (WPA/WPA2). Isto deixa associado das estações do
cliente WPA e WPA2 e autentica, mas usa o WPA2 mais robusto para os clientes que o apoiam.
Esta configuração WPA reserva mais Interoperabilidade no lugar de alguma Segurança.
●

●

A melhor Segurança (acesso protegido por wi-fi 2 (WPA2) pessoal – Advanced Encryption
Standard (AES)) Todas as estações do cliente na rede apoiam o WPA2 e o algoritmo de
criptografia do Advanced Encryption Standard usando o modo contrário com cifra/protocolo
de segurança do protocolo do código de autenticação de mensagens do Cipher Block
Chaining (AES-CCMP). Isto fornece a melhor Segurança pelo padrão da IEEE 802.11i.
Conforme a exigência a mais atrasada de Alliance do Wi-fi, o AP tem que apoiar este modo
todo o tempo.
Melhor Segurança (WPA/WPA2 pessoais – TKIP/AES) O WPA pessoal é um padrão de

●

Alliance IEEE802.11i do Wi-fi, que inclua a criptografia AES-CCMP e TKIP. Fornece a
Segurança quando há uns dispositivos Wireless mais velhos que apoiem o WPA original mas
não apoia o WPA2 mais novo.
Nenhuma Segurança (não recomendada) A rede Wireless não exige uma senha e pode ser
alcançada por qualquer um.

Etapa 14. No campo identificação VLAN, entre no número de ID do VLAN que você como o rádio
1 (2.4 gigahertz) pertenceria a. Neste exemplo, nós estaremos usando o valor padrão de 1 como
nosso clique identificação VLAN ao lado de configuramos o portal prisioneiro.
Nota: Nós recomendamos que você atribui uma identificação diferente VLAN do padrão (1) ao
tráfego Wireless, a fim segregá-lo do tráfego de gerenciamento em VLAN 1. clicamos aqui para
aprender mais sobre pontos de acesso virtual (VAPs).

Etapa 15. A rede de convidado (opcional) A não é exigida. Clique o botão Yes Radio Button se
você gostaria de criar uma rede de convidado. Clique o botão No Radio Button se você não quer
criar uma rede de convidado e saltar a etapa 20. Clique o botão Next Button para continuar.

Etapa 16. (Opcional) selecione o botão de rádio que corresponde com o rádio em que você
gostaria de colocar a rede de convidado. Crie então um nome de rede no campo de nome da rede
de convidado. O clique ao lado de configura os ajustes da segurança Wireless para a rede de
convidado.
Neste exemplo, nós estaremos selecionando o rádio 1 (gigahertz 5) como nosso rádio e deixar o
nome de rede padrão como o ciscosb-convidado assim que seus usuários convidado sem fio
podem encontrar o nome de rede.

Etapa 17. (Opcional) selecione o botão de rádio que corresponde com a segurança de rede que
você gostaria de se aplicar a sua rede de convidado. Incorpore então uma senha para a rede de
convidado ao campo de chave de segurança se aplicável. Para mostrar a chave como o texto
claro verifique a caixa de verificação para mostrar sua chave de segurança como o texto simples.
Iss está habilitado por padrão. Clique em Avançar para continuar. As opções da segurança de
rede são:
●

●

●

A melhor Segurança (WPA2 pessoal – AES) – recomendado para os computadores e os
dispositivos sem fio novos que apoiam esta opção.
Melhor Segurança (WPA/WPA2 pessoal – TKIP/AES) – recomendado para os computadores
e os dispositivos sem fio mais velhos que não puderam apoiar o WPA2.
Nenhuma Segurança (não recomendada) – Esta é a seleção do padrão.

Etapa 18. (Opcional) especifique uma identificação VLAN para a rede de convidado. A
identificação da rede de convidado VLAN deve ser diferente da identificação do VLAN de
gerenciamento. Neste exemplo, nós usamos a identificação 10 VLAN como nossa identificação
VLAN para a rede de convidado. O clique ao lado de configura a reorientação URL para a rede de
convidado.

Etapa 19. A verificação (opcional) permite reorienta a caixa de verificação URL para reorientar
usuários Wireless novos a uma página startup alternativa. Incorpore um nome de domínio
totalmente qualificado (FQDN) ou o IP address ao campo URL da reorientação (incluindo http://
ou https://). Clique então ao lado de continuam à página de sumário.

Etapa 20. No sumário – Confirme seus ajustes página, reveja os ajustes que você configurou.

Clique o botão Back Button para reconfigurar uns ou vários ajustes. Se você clica o
cancelamento, todos os ajustes estão retornados ao precedente ou aos valores padrão. Se suas
configurações estão corretas, o clique submete-se. Seus ajustes da instalação salvar e uma
janela de confirmação aparece.

Etapa 21. Uma vez que seus ajustes são configurados, a página completa da instalação de
dispositivo parecerá deixá-lo saber que seu Access point se estabeleceu com sucesso. O
revestimento e você do clique serão exigidos entrar outra vez com a senha nova.

Conclusão
Você agora configurou com sucesso seu WAP usando o assistente de configuração. Você deve
ver seus SSID que você apenas configurou em sua lista de redes do Wi-fi. Para configurar outros
recursos em seu WAP, você é exigido entrar outra vez.

