
Configuração do Gerenciamento e do VLAN sem
etiqueta ID nos Access point WAP551 e
WAP561 

Objetivo
 

O objetivo deste artigo é explicar a configuração do VLAN de gerenciamento ID e do VLAN
sem etiqueta ID nos Access point WAP551 ou WAP561. O VLAN padrão ID para controlado
e o VLAN sem etiqueta é 1. Você é recomendado mudá-los para efeitos de segurança a
algo a não ser o padrão. Isto é especialmente aplicável ao VLAN de gerenciamento desde
que o VLAN de gerenciamento tem a autoridade para alcançar o dispositivo e para fazer
mudanças.
 
O VLAN sem etiqueta é permitido de enviar o tráfego sem a etiqueta VLAN. Você pode
escolher fazer a porta WAP etiquetada ou o sem etiqueta. Isto depende sobre se o
dispositivo está conectado a uma porta comutada configurada a um VLAN sem etiqueta ou
não.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• 1.0.4.2
  

Configurar configurações globais VLAN
 

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

 
 
Nota: O campo do MAC address na área das configurações globais indica o MAC address
da porta Ethernet nos Access point WAP551 e WAP561. Estes Access point têm somente
uma porta Ethernet. 
 



Etapa 2. Se você quer permitir que o dispositivo receba o tráfego que não tem nenhuma
etiqueta VLAN, verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo do VLAN sem
etiqueta. Isto deve ser permitido quando a porta de LAN é conectada a uma porta de switch
que tenha um VLAN marcado como o sem etiqueta. Se você não permitiu um VLAN sem
etiqueta, salte a etapa 4.
 
Etapa 3. Incorpore o número de ID de VLAN para o VLAN sem etiqueta ao campo do VLAN
sem etiqueta ID. Este deve ser o mesmo VLAN que é marcado como o sem etiqueta na
porta de switch. O valor padrão é 1.
 
Etapa 4. Incorpore o ID de VLAN para o VLAN de gerenciamento ao campo do VLAN de
gerenciamento ID. O VLAN de gerenciamento precisa de ser o mesmo que o VLAN de
gerenciamento no interruptor conectado ao WAP.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 


	Configuração do Gerenciamento e do VLAN sem etiqueta ID nos Access point WAP551 e WAP561
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Configurar configurações globais VLAN


