
Configuração protegida Wi-fi da instalação
(WPS) nos Access point WAP121 e WAP321 

Objetivo
 

A instalação protegida Wi-fi (WPS) é um protocolo que permita o estabelecimento simples
das redes Wireless sem nenhum acordo da segurança de rede. Alivia-o da configuração dos
nomes de rede, das chaves e de outras configurações criptograficamente. WPS pode ser
configurado com uma configuração do botão de ação ou um número de identificação
pessoal (PIN).
 
Este artigo explica como configurar WPS Setup nos Access point WAP121 e WAP321.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP121 
• WAP321
  

 Versão de software
 

• 1.0.3.4
  

Configuração da instalação WPS
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > a instalação WPS.
 A página de instalação WPS abre:
 



  
Configuração global
 

 
O campo apoiado da versão WPS indica a versão do protocolo WPS essa os suportes do
dispositivo WAP.
 
Etapa 1. Dê entrada com o nome do dispositivo no campo de nome de dispositivo WPS.
 
Os seguintes campos são indicados:
 

• Status operacional global WPS — Indica se o protocolo WPS está permitido ou
desabilitado no dispositivo WAP.
 
• PIN do dispositivo WPS — Indica o PIN sistema-gerado do oito-dígito WPS para o
dispositivo WAP. O PIN do dispositivo é precisado quando você começa o registro WPS no
dispositivo do cliente.
 

Etapa 2. (opcional) para gerar um PIN novo, clique gerencie.
 
Aviso de segurança: O PIN do Enrollee permite que um registro externo reconfigure a rede
Wireless assim que deve somente ser by/given usado aos administradores confiados. Não
há nenhuma expiração neste PIN.



Configuração do exemplo
 

 
Etapa 1. Escolha um identificador para o exemplo da lista de drop-down do exemplo ID
WPS. O campo do exemplo ID WPS permite que você escolha o exemplo de WPS em que
para registrar o dispositivo; contudo, o WAP apoia somente um exemplo de WPS.
 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo de modo WPS para
permitir WPS no exemplo. Se o modo WPS é desabilitado então você tem que configurar a
configuração de rede cada vez que um dispositivo Wireless novo precisa de ser adicionado.
 
Etapa 3. Escolha o ponto de acesso virtual (VAP) associado com o exemplo WPS da lista
de drop-down WPS VAP.
 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo incorporado do escrivão
WPS para permitir a função incorporado do escrivão. O dispositivo atual assenta bem no
escrivão e pode facilmente adicionar clientes Wireless adicionais a sua rede pela atribuição
automática do nome de rede Wireless (SSID) e pela Segurança WPA/WPA2-PSK do
dispositivo Wireless ao cliente. Se o escrivão incorporado WPS é desabilitado então o
dispositivo capaz novo WPS pode registrar-se com outros escrivães na rede.
 
Etapa 5. Escolha um destes ajustes da lista de drop-down do estado da configuração WPS.
 

• Desconfigurado — Indica que os ajustes VAP estão configurados por WPS, depois do
qual as mudanças de estado ao configurado.
 
• Configurado — Indica que os ajustes VAP não podem ser configurados pelo escrivão
externo e retém a configuração atual.
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças.
  

Estado do exemplo
 

 
A informação seguinte está disponível:
 

• Status operacional WPS — Indica o estado da transação recente WPS.
 
• Campo de estado do lockdown AP — Indica se o exemplo atual está no estado do



lockdown, que obstrui os outros escrivães fora da rede. As opções disponíveis são:
 

– Provisório — O dispositivo é lockdown temporariamente e a duração do lockdown.
 
– Permanent — O dispositivo é lockdown permanentemente.
 
– Duração do lockdown AP — A duração do tempo para o lockdown nos minutos. Se é
travado abaixo de permanentemente então o valor está ajustado a -1.
 
– Timestamp do lockdown AP — O tempo em que o dispositivo foi travado.
 

• Falhas de tentativa com PIN inválido — Indica o número de vezes que a autenticação
falhou devido a incorreto ou à senha inválida.
 

Etapa 1. (opcional) para ver a informação atual, clica então refresca.
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