
Configuração de VLAN no Access point WAP351 
Objetivo
 

Um VLAN (rede de área local virtual) é uma rede comutada que seja segmentada
logicamente pela função, pela área, ou pelo aplicativo, sem consideração aos locais físicos
dos usuários. Os VLAN têm os mesmos atributos que LAN físicos, mas você pode agrupar
estações final mesmo se não são ficadas fisicamente no mesmo segmento LAN.
 
Um VLAN etiquetado entre uma porta de tronco e uma porta de switch contém a informação
VLAN no frame da Ethernet. Um VLAN sem etiqueta envia o tráfego sem a etiqueta VLAN.
Uma etiqueta VLAN introduz a informação nos frames da Ethernet que identificam que
quadro pertence a que VLAN. Uma porta de tronco é uma porta que segure vlan múltiplos.
 
Para adicionar mais Segurança à rede, sua configuração de rede deve incluir um VLAN de
gerenciamento fixado. O VLAN de gerenciamento é o VLAN usado para alcançar o WAP
com o utilitário de configuração da Web. Um ataque no VLAN de gerenciamento pode
Segurança da rede de comprometimento, assim que mudar o Gerenciamento e os VLAN
sem etiqueta a algo a não ser o padrão é recomendada. A identificação do VLAN de
gerenciamento no Access point WAP351 é configurada ao VLAN1 à revelia.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar VLAN no Access point WAP351.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP351
  

Versão de software
 

• 1.0.0.39
  

Configurações globais
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso e escolha LAN >
configuração de VLAN. A página da configuração de VLAN abre:
 

 
Etapa 2. Para adicionar um VLAN novo, clique o botão Add. Se você quer editar ou suprimir
de um VLAN existente, faixa clara à próxima etapa.
 



 
Um VLAN vazio será adicionado à tabela.
 

 
Etapa 3. Para editar ou suprimir de uma existência ou de um VLAN recentemente
adicionado, clique a caixa de seleção ao lado do VLAN que você quer editar/supressão.
 

 
Etapa 4. O clique edita ou suprime. Se você clicou a supressão, salte para pisar 10. Se você
quer editar um VLAN (não vazio) existente, salte para pisar 7.
 

 
Nota: A identificação 1 VLAN não pode ser suprimida.
 
Etapa 5. Incorpore uma identificação VLAN ao campo identificação VLAN. O intervalo válido
é 1 – 4094, e cada VLAN deve ter uma identificação diferente.
 

 
Etapa 6. Incorpore uma descrição do VLAN ao campo de descrição. Este campo pode
somente consistir em caráteres alfanuméricos e em relevos, e deve ser somente 64 ou
menos caráteres por muito tempo. A descrição não tem nenhum efeito na funcionalidade do



VLAN. Cada VLAN deve ter uma descrição diferente.
 

 
Etapa 7. Se você quer um VLAN ser um VLAN de gerenciamento, clique sua caixa de
seleção correspondente no campo do VLAN de gerenciamento. O VLAN de gerenciamento
é o VLAN usado para alcançar o utilitário de configuração da Web.
 

 
Nota: À revelia, o VLAN1 é o VLAN de gerenciamento. Se você não quer o VLAN1 ser o
VLAN de gerenciamento, uncheck sua caixa de seleção. Pode somente haver um VLAN de
gerenciamento de cada vez. Se não há nenhum VLAN de gerenciamento, os usuários serão
incapazes de alcançar o utilitário de configuração da Web.
 
Etapa 8. Se você está ajustando um VLAN para ser um VLAN de gerenciamento, uma
observação aparecerá dizendo que o VLAN de gerenciamento precedente estará ajustado a
unmanaged. Clique em OK para continuar.
 

 
Etapa 9. Cada porta no WAP351 corresponde a um campo LAN (LAN1, LAN2, etc.). Para
cada porta, escolha uma opção do menu suspenso.
 

 
As opções são:
 

• Sem etiqueta — Ajusta a porta como um membro do VLAN. Um pacote do VLAN
mandado da porta não será etiquetado com o cabeçalho de VLAN. Contudo, um pacote



sem etiqueta recebido pela porta será etiquetado.
 
• Etiquetado — Ajusta a porta como um membro do VLAN. Um pacote do VLAN mandado
da porta será etiquetado com o cabeçalho de VLAN.
 
• Excluído — Esta porta não é um membro do VLAN.
 

Etapa 10. Salvaguarda do clique. Suas mudanças serão aplicadas, e o WAP pode perder a
Conectividade segundo os ajustes aplicados.
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