
Configurar os ajustes IPv4 nos Access point
WAP551 e WAP561 

Objetivo
 

Um IP address pode ser atribuído em duas maneiras, através do protocolo de configuração
dinâmica host (DHCP) ou pelo roteamento estático manual. À revelia, automaticamente o
pedido DHCP Client no WAP551 ou WAP561 para a informação de rede. Na ausência de
um servidor DHCP na rede, usa o IP padrão. Você pode igualmente escolher usar um
endereço IP estático, neste caso você deve desabilitar o DHCP Client e manualmente
atribuir o IP address e a outra informação de rede. Você pode configurar os ajustes IPv4
para fazer tais mudanças. 
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar os ajustes IPv4 nos Access point
WAP551 e WAP561.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

 Versão de software
 

• 1.0.4.2
  

Ajustes IPv4 automáticos pelo protocolo de configuração
dinâmica host (DHCP)
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha os ajustes LAN > VLAN e IPv4
. A página do endereço VLAN e IPv4 abre:
 



 
Etapa 2. Sob os ajustes IPv4, clique o botão de rádio DHCP no campo do tipo de conexão.
Isto permite o protocolo wireless application (WAP) de obter automaticamente valores para
os campos do endereço IP local, da máscara de sub-rede, e do gateway padrão do servidor
DHCP.
 
Etapa 3. Clique o botão de rádio desejado no campo do Domain Name Servers.
 

• Dinâmico — Para adquirir endereços do servidor de DNS principal e secundário de um
servidor DHCP no LAN.
 
• Manual — Para configurar manualmente uns ou vários endereços de servidor de DNS.
Incorpore até dois IP address às caixas de texto que seguem. O segundo endereço é
opcional.
 

Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Ajustes IPv4 estáticos
 

Note: Se você escolheu fazer a configuração de DHCP acima, não configurar a
configuração manual descrita abaixo. Somente uma destas configurações é precisado.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha os ajustes LAN > VLAN e IPv4
. A página do endereço VLAN e IPv4 abre:
 



 
Etapa 2. Sob os ajustes IPv4, IP Estático do clique no campo do tipo de conexão. Isto exige-
o atribuir manualmente um IP address ao Access point.
 
Etapa 3. Incorpore um IP address para o Access point ao campo de endereço IP estático.
Este IP address deve ser original para esta rede.
 
Etapa 4. Incorpore a máscara de sub-rede da rede ao campo da máscara de sub-rede. A
máscara padrão é 255.255.255.0.
 
Etapa 5. Incorpore o endereço IP de Gateway padrão ao campo do gateway padrão. O
gateway padrão é o roteador que conecta uma rede a uma rede externa, como o Internet.
Quando o endereço IP de destino de um pacote não é sabido, está enviado geralmente ao
gateway padrão.
 



 
Etapa 6. Incorpore o IP address do server do Domain Name System (DNS) aos campos do 
Domain Name Servers manualmente. O provedor de serviço do Internet (ISP) fornece
tipicamente este endereço. O segundo IP address do servidor DNS é opcional.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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