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

Objetivo
 

A instalação protegida Wi-fi (WPS) é um padrão que permita o estabelecimento simples das
redes Wireless sem o acordo da segurança de rede. O nome de rede, as chaves e as várias
configurações não precisam de ser incorporados se WPS é permitido. WPS exige um
código PIN do dispositivo, geralmente um número de 8 di'gitos, ou um evento do botão de
ação para permitir que a um WPS novo o cliente capaz junte-se à rede.
 
Este artigo explica como configurar WPS nos Access point WAP121 e WAP321.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP121
WAP321
  

Versão de software
 

1.0.3.4
  

Registro do cliente
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > o processo que
WPS a página do processo WPS abre:
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Você pode usar qualquer um um destes métodos para registrar um cliente Wireless no
dispositivo WAP.
 

Registro PIN — O número de identificação pessoal (PIN) é ficado situado em uma etiqueta do
produto ou pode ser visto na página de instalação WPS. 
Registro PBC — A configuração do botão de ação (PBC) é executada no produto ou com o
utilitário de software do dispositivo.
 

Registro do cliente pelo método PIN

Siga as etapas dadas abaixo para registrar o cliente Wireless ao dispositivo WAP pelo
método PIN.

Etapa 1. Escolha o exemplo de WPS da lista de drop-down identificação do exemplo WPS
em que para registrar o dispositivo. É usado como um identificador para o exemplo;
contudo, o WAP apoia somente um exemplo de WPS.

Etapa 2. Incorpore o PIN do cliente Wireless ao campo do registro PIN. O PIN pode ser
imprimido no hardware do dispositivo do cliente ou pode ser obtido com o utilitário de
software do dispositivo.

Etapa 3. Começo do clique para começar o processo do registro.



Nota: Você pode igualmente começar o processo do registro do dispositivo do cliente
Wireless. O PIN do WAP pode ser gerado na página de instalação WPS (use a utilidade de
configuração do ponto de acesso para escolher o Sem fio > o WPS Setup). Consulte o
artigo autorizado Wi-fi protegido para setup a configuração (WPS) nos Access point
WAP121 e WAP321 para uns detalhes mais adicionais em como setup o PIN WPS e as
outras configurações.

Registro do cliente pelo método PBC

Siga as etapas dadas abaixo para registrar o cliente Wireless ao dispositivo WAP pelo
método PBC.

Nota: Somente os dispositivos Wireless que têm o botão do hardware WPS podem usar o
método PBC do registro do cliente.

Etapa 1. Escolha o exemplo de WPS da lista de drop-down identificação do exemplo WPS
em que para registrar o dispositivo. Contudo, o WAP apoia somente um exemplo de WPS.

Etapa 2. Começo do clique para começar o processo do registro pelo método do registro
PBC. Dentro de dois minutos, pressione o botão do hardware WPS no dispositivo do cliente
para obtê-lo conectado ao WAP.

Cite como exemplo a informação

Enrole para baixo a área de status do exemplo que tem a informação seguinte:

Exibições de status WPS se o processo WPS está permitido ou desabilitado no dispositivo
WAP.

●

Estado da configuração WPS — Indica o estado da configuração WPS no dispositivo WAP.●

– Desconfigurado — Indica que os ajustes do ponto de acesso virtual (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.

Exibições de status da transação o estado de transação atual entre o dispositivo WAP e o
cliente Wireless. Quando o processo do registro for terminado, as alterações de status da
transação de nenhum ao sucesso.

●

Status operacional WPS — Indica o status operacional atual WPS. Quando o usuário
incorpora o PIN no dispositivo do cliente, o status operacional WPS muda a adicionar o
Enrollee. Quando o processo do registro é terminado, o status operacional WPS muda para
aprontar-se.

●

Exibições de status do Lockdown AP 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 é
indicada.

– Permanent — O dispositivo é lockdown permanentemente.

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

●

Enrole para baixo a área sumária do exemplo que tem a informação seguinte:

WPS VAP — Indica a identificação do ponto de acesso virtual (VAP) associada com o
exemplo WPS. Um VAP é o equivalente do Sem fio de um LAN virtual (VLAN) que segmente
o Wireless LAN e simule pontos de acesso múltiplo em um dispositivo físico.

●

SSID — Indica o SSID que é usado no exemplo WPS. O SSID é usado para identificar o
Wireless LAN.

●

Segurança — Indica o tipo de Segurança que é usada no exemplo WPS.●

O clique (opcional) de etapa 1. refresca para ver a maioria de status recente da página.
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