
Controlo etiquetado e IDs do VLAN sem etiqueta
no WAP371 

Objetivo
 

Um VLAN (rede de área local virtual) é um grupo de estações final que são segmentadas
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. 
 
O VLAN de gerenciamento comunica-se com a interface de switch principal e tem-se uma
identificação do VLAN padrão de 1. que os VLAN adicionais podem ser criados e
configurado em sua rede para separar o tráfego como desejados. Cada porta em um
dispositivo pode ser configurada como uma porta de tronco ou uma porta de acesso. 
 
Uma porta de tronco é capaz de segurar vlan múltiplos, quando a porta de acesso for capaz
de segurar somente um. A porta de tronco usa um método de colocação de etiquetas sob a
forma de um encabeçamento para entregar corretamente os dados corretos ao VLAN
apropriado. Em comparação, uma porta de acesso segurará todo o tráfego como a
informação do sem etiqueta. 
 
Um ataque no VLAN de gerenciamento pode Segurança da rede de comprometimento,
assim que mudar o VLAN de gerenciamento a uma identificação VLAN a não ser o padrão é
recomendada. Os IDs do Gerenciamento e do VLAN sem etiqueta no Access point WAP371
são configurados ao VLAN1 à revelia. 
 
O objetivo deste artigo é configurar o Gerenciamento, etiquetado e IDs do VLAN sem
etiqueta no Access point WAP371.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP371
  

Versão de software
 

• 1.1.2.3
  

Configurações globais
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso e escolha o endereço LAN >
VLAN e IPv4. A página do endereço VLAN e IPv4 abre:
 



 
Nota: O campo do MAC address indica o MAC address da porta Ethernet no WAP371. O
WAP371 tem somente uma porta Ethernet.
 
Etapa 2. (opcional) para permitir que o dispositivo receba o tráfego que não é etiquetado
para um VLAN, verifica a caixa de verificação da possibilidade no campo do VLAN sem
etiqueta. Esta função é usada quando a porta de LAN do WAP é conectada a uma porta de
acesso em um outro dispositivo que tenha um VLAN marcado como o sem etiqueta.
 

 
Nota: Se você não permitiu um VLAN sem etiqueta, salte a etapa 4.
 
Etapa 3. Incorpore a identificação VLAN (entre 1 e 4094) para o VLAN sem etiqueta ao
campo identificação do VLAN sem etiqueta. A identificação do padrão é 1. tráfegos que
atravessa este VLAN não será etiquetado com uma identificação VLAN. Este deve ser o
mesmo VLAN que é marcado como o sem etiqueta na porta de acesso.
 



 
Nota: O VLAN1 é o VLAN sem etiqueta do padrão e o VLAN de gerenciamento do padrão.
Se você quer segregar o tráfego de gerenciamento do tráfego do VLAN sem etiqueta,
configurar a identificação nova VLAN em seu roteador, e use então esta identificação nova
VLAN em seu dispositivo WAP. 
 
Etapa 4. Incorpore a identificação VLAN (entre 1 e 4094) para o VLAN de gerenciamento ao
campo identificação do VLAN de gerenciamento. O VLAN de gerenciamento precisa de ser
o mesmo como esse no interruptor ou no roteador a que o WAP é conectado. Para efeitos
de segurança, a identificação do VLAN de gerenciamento deve ser mudada do padrão de 1.
 
Nota: Com a finalidade deste curso nós usamos um roteador preconfigured com
identificação 5 VLAN como o VLAN de gerenciamento, embora qualquer identificação VLAN
pode ser escolhida. O roteador é conectado ao WAP através dos Ethernet e tem o
Roteamento Inter-Vlan permitido.
 

 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 
Nota: Depois que os ajustes novos salvar, os processos correspondentes podem ser
parados e reiniciado. Quando isto acontece, o dispositivo WAP pode perder a
Conectividade. Nós recomendamos que você muda ajustes do dispositivo WAP quando
uma perda de conectividade menos influência seus clientes Wireless.
 



 
Nota: Para aprender mais sobre configurar os ajustes IPv4, refira o artigo configuram IPv4 e
ajustes do IPv6 no WAP371.
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