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Assistente de configuração no WAP571 
Objetivo
 
O assistente de configuração é um grupo de instruções interativas que o guiam com a
configuração inicial do WAP571. Estas instruções cobrem as configurações básicas
necessárias operar o WAP571. O indicador do assistente de configuração do Access point 
aparecerá automaticamente a primeira vez que você entra ao WAP, mas pode igualmente ser
alcançado usando a Web GUI em qualquer momento.
 
O objetivo deste original é explicar como configurar o WAP571 com o uso do assistente de
configuração. 
  
Dispositivos aplicáveis
 

WAP571
  

Versão de software
 

V1.0.0.1
  

Configurar o assistente de configuração
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o assistente de configuração
da corrida. O indicador do assistente de configuração do Access point aparece.
 

 
Nota: Se isto está registrando a primeira vez no dispositivo, este indicador aparecerá
automaticamente.
 
Etapa 2. O clique ao lado de continua. A página do IP address do ‐ do dispositivo configurar 
abre:
 



 
Etapa 3. Clique o botão de rádio correspondente para o método que você quer se usar para
determinar o IP address do dispositivo.
 

• Endereço IP dinâmico (DHCP) — O IP address do WAP é atribuído pelo servidor DHCP.
Esta é a configuração recomendada. Se selecionado, salte por favor para pisar 9. 
 

 
• Endereço IP estático — Estabeleça um IP address (estático) fixo para o WAP. Este
endereço não será mudado a menos que reconfigurado. 
 

 
Etapa 4. No campo de endereço IP estático, incorpore o IP address do WAP.
 
Nota: Este IP address é estabelecido por você, e não deve ser usado por nenhum outro
dispositivo na rede.
 
Etapa 5. No campo da máscara de sub-rede, incorpore a máscara de sub-rede desejada do
IP address.
 
Etapa 6. No campo do gateway padrão, incorpore o IP address do gateway padrão desejado



para o WAP.
 
Nota: O gateway padrão é geralmente o endereço IP privado atribuído a seu roteador.
 
Etapa 7. No campo DNS, incorpore o IP address do server preliminar desejado do Domain
Name System (DNS).
 
Nota: O servidor DNS fornecido por seu provedor de serviço do Internet (ISP) deve ser
usado se você quer alcançar fora dos página da web.
 
Etapa 8. (opcional) nos DN secundários coloca, incorpora o IP address dos DN secundários
desejados.
 
Etapa 9. O clique ao lado de continua. O único ponto Setup - – ajuste uma página do 
conjunto abre:
 

 
Etapa 10. Clique o botão de rádio correspondente para o ajuste desejado do conjunto. Um
conjunto permite que você configure os pontos de acesso múltiplo (APs) simultaneamente.
Se você decide não usar um conjunto deverão ser configurados individualmente.
 

• Crie um conjunto novo — Crie um conjunto novo para APs. 
 

 
• Junte-se a um conjunto existente — Junte-se a um conjunto existente AP na rede. 
 



 
• Não permita o único ponto de setup — A única instalação do ponto (conjunto) não é
permitida. Se selecionado por favor salte a etapa 14. 
 

 
Nota: Se se junte um conjunto existente está selecionado, o WAP configurará o resto dos
ajustes baseados no conjunto. Clique em seguida, uma página da confirmação perguntará
se você quer se juntar ao conjunto. O clique submete-se para juntar-se ao conjunto. Depois
que a configuração está completa, clique o revestimento para retirar o assistente de
configuração.
 
Etapa 11. No campo de nome novo ou do conjunto existente, dê entrada com o nome de
grânulos desejado.
 
Etapa 12. No campo do lugar AP, incorpore o local físico do WAP. Este campo não impacta
a operação do AP.
 
Etapa 13. (Opcional) se criando um conjunto novo, incorpore o endereço de gerenciamento
desejado ao campo de endereço de Mgmt do conjunto.
 
Etapa 14. Clique em Avançar para continuar. O dispositivo configurar – Ajuste a data do
sistema e a página do tempo abre:
 

 
Etapa 15. Selecione a zona de período apropriado da lista de drop-down da zona de hora
(fuso horário).
 
Etapa 16. Clique o botão de rádio correspondente para que o método desejado ajuste a



época no WAP.
 

• Network Time Protocol (NTP) — O WAP obtém o tempo de um servidor de NTP.  
 

 
• Manualmente — O tempo é incorporado manualmente no WAP. Se selecionado, salte
por favor a etapa 18.  
 

 
Etapa 17. Se o protocolo Network Time Protocol foi selecionado, incorpore a URL do
servidor de NTP que fornecerá a data e hora no campo do servidor de NTP. Salte por favor
a etapa 20.
 
Etapa 18. Selecione o mês, o dia e o ano respectivamente na lista de drop-down da data do
sistema.
 
Etapa 19. Selecione a hora e o minuto respectivamente na lista de drop-down do tempo de
sistema.
 
Etapa 20. Clique em Avançar para continuar. O dispositivo configurar – Ajuste a página da 
senha abre:
 

 
Etapa 21. No campo de senha novo, incorpore uma senha nova. Esta senha dar-lhe-á o
acesso administrativo ao WAP.
 
Etapa 22. No campo de senha da confirmação, reenter a mesma senha.



Nota: Porque você incorpora a senha, o número e a cor das varras vertical mudam para
indicar a força da senha como segue:
 

• Vermelho — A senha não cumpre os requisitos de complexidade mínimos.
 
• Alaranjado — A senha cumpre os requisitos de complexidade mínimos mas a força da
senha é fraca.
 
• Verde — A senha é uma senha elaborada e excede os requisitos de complexidade
mínimos.
 

Etapa 23. (Opcional) para permitir/a complexidade senha da inutilização, verifica a caixa de
seleção da possibilidade.
 
Nota: A complexidade da senha exige que a senha é pelo menos 8 caráteres e composto
letras de umas mais baixas e de caixa e de uns números ou de uns símbolos.
 
Etapa 24. Clique em Avançar para continuar. O rádio 1|2 configurar – Nomeie sua página da
 rede Wireless abre:
 

 
Etapa 25. No campo do nome de rede (SSID), incorpore a identificação de conjunto de
serviço (SSID) da rede Wireless. O SSID é o nome do Wireless Local Area Network.
 
Etapa 26. Clique em seguida e o rádio 1|2 configurar - fixe sua página da rede Wireless 
abre:
 



 
Etapa 27. Clique o botão de rádio correspondente para o método desejado da segurança de
rede. Os métodos são como segue:
 

• A melhor Segurança (WPA2 pessoal – AES) — o WPA2 é a segunda versão da
tecnologia da Segurança e do controle de acesso WPA para a rede de comunicação
Wireless do Wi-fi, que inclui a criptografia AES-CCMP. Esta versão do protocolo fornece a
melhor Segurança pelo padrão da IEEE 802.11i. Todas as estações do cliente na rede
precisarão de poder apoiar o WPA2. O WPA2 não permite o uso do protocolo TKIP
(protocolo chave temporal da integridade), desde que tem limitações conhecidas.
 
• Melhor Segurança (WPA pessoal – TKIP/AES) — o WPA pessoal é um padrão da IEEE
802.11i de Alliance do Wi-fi, que inclua a criptografia AES-CCMP e TKIP. Fornece a
Segurança quando há uns dispositivos Wireless mais velhos que apoiem o WPA original
mas não apoia o WPA2 mais novo.
 
• Nenhuma Segurança — A rede Wireless não exige uma senha e pode ser alcançada por
qualquer um. Se você não escolhe nenhuma Segurança, salte a etapa 30.
 

Etapa 28. No campo de chave de segurança, incorpore a senha desejada para sua rede.
 
Etapa 29. (Opcional) para ver a senha como você datilografa, verifique a chave da mostra
como a caixa de verificação do texto claro.
 
Etapa 30. Clique em Avançar para continuar. O rádio 1|2 configurar – Atribua A identificação
VLAN para sua página da rede Wireless abre:
 



 
Nota: Se nenhuma Segurança é selecionada, o dispositivo alertá-lo-á confirmar sua decisão.
 
Etapa 31. No campo identificação VLAN, entre no número de ID do VLAN desejado a que o
WAP pertence.
 
Nota: A identificação VLAN deve combinar um dos IDs VLAN que é apoiado na porta do
dispositivo remoto que é conectado ao WAP.
 
Nota: Repita etapas 24 – 31 para configurar o rádio 2; o processo de configuração é idêntico
para ambos os rádios.
 
Etapa 32. Clique em Avançar para continuar. O portal prisioneiro da possibilidade – Crie sua
página da rede de convidado abre: 
 

 



Etapa 33. Para criar sim um clique da rede de convidado. Uma rede de convidado exige
usuários ser autenticada antes de ser permitida o acesso ao Internet. Se nenhum é
selecionado, salte a etapa 47.
 
Nota: Esta será uma rede separada de essas configuradas durante etapas 24 – 31.
 
Etapa 34. Clique em Avançar para continuar. O portal prisioneiro da possibilidade – Nomeie
sua página da rede de convidado abre:
 

 
Etapa 35. Clique o botão de rádio correspondente para a onda de rádio desejada no campo 
de rádio.
 

• Rádio 1 (gigahertz 5)
 
• Rádio 2 (2.4 gigahertz)
 

Etapa 36. No campo de nome da rede de convidado, incorpore o SSID da rede de
convidado.
 
Etapa 37. Clique em Avançar para continuar. O portal prisioneiro da possibilidade – Fixe sua
 página da rede de convidado abre:
 



 
Etapa 38. Clique o botão de rádio correspondente para o método desejado da segurança de
rede. Os métodos são como segue:
 

• A melhor Segurança (WPA2 pessoal – AES) — o WPA2 é a segunda versão da
tecnologia da Segurança e do controle de acesso WPA para a rede de comunicação
Wireless do Wi-fi, que inclui a criptografia AES-CCMP. Esta versão do protocolo fornece a
melhor Segurança pelo padrão da IEEE 802.11i. Todas as estações do cliente na rede
precisarão de poder apoiar o WPA2. O WPA2 não permite o uso do protocolo TKIP
(protocolo chave temporal da integridade) que tem limitações conhecidas.
 
• Melhor Segurança (WPA pessoal – TKIP/AES) — o WPA pessoal é um padrão da IEEE
802.11i de Alliance do Wi-fi, que inclua a criptografia AES-CCMP e TKIP. Fornece a
Segurança quando há uns dispositivos Wireless mais velhos que apoiem o WPA original
mas não apoia o WPA2 mais novo.
 
• Nenhuma Segurança — A rede Wireless não exige uma senha e pode ser alcançada por
qualquer um. Se você não escolhe nenhuma Segurança, salte a etapa 42.
 

Etapa 39. No campo de chave de segurança, incorpore a senha desejada para sua rede.
 
Etapa 40. (Opcional) para ver a senha como você datilografa, verifique a chave da mostra
como a caixa de verificação do texto claro.
 
Etapa 41. Clique em Avançar para continuar. O portal prisioneiro da possibilidade – Atribua
A identificação VLAN para sua página da rede Wireless abre:
 



 
Nota: Se nenhuma Segurança é selecionada, o dispositivo alertá-lo-á confirmar sua decisão.
 
Etapa 42. No campo identificação VLAN, entre no número de ID do VLAN desejado a que o
WAP pertence.
 
Nota: A identificação VLAN deve combinar um dos IDs VLAN que é apoiado na porta do
dispositivo remoto que é conectado ao WAP.
 
Etapa 43. Clique em Avançar para continuar. O portal prisioneiro da possibilidade – Permita
reorientam a página URL abre:
 

 
Etapa 44. (Opcional) para reorientar usuários Wireless a um Web page depois que entram à
rede de convidado, verifique a possibilidade reorientam a caixa de verificação URL. Se não
permitido, faixa clara a etapa 46.



Etapa 45. No campo URL da reorientação, incorpore o Web page que você gostaria de
reorientar usuários a depois que eles por muito tempo sobre à rede de convidado.
 
Etapa 46. Clique em Avançar para continuar. O sumário – Confirme seus ajustes que a 
página abre:
 

 
Etapa 47. (Opcional) para editar um ajuste que você fez, clique para trás até que você
alcançar a página desejada.
 
Etapa 48. (Opcional) se você gostaria de retirar o assistente de configuração e de
desabotoar todas as mudanças que você fez, cancelamento do clique.
 
Etapa 49. Reveja os ajustes da rede e da rede de convidado. O clique submete-se para
permitir os ajustes no WAP.
 



 
Etapa 50. Revestimento do clique para retirar o assistente de configuração.
  

Conclusão
 

Seu dispositivo WAP deve agora ter suas configurações básicas configuradas. Junto com a
senha do dispositivo agora que está sendo configurada, os gigahertz e do dispositivo 2.4
rádios gigahertz o 5 são configurados agora com sua própria configuração respectiva SSID
e de senha. A existência e a configuração de uma rede de convidado estão igualmente
agora completas junto com um potencial URL reorientam. Estes ajustes podem ser
reconfigurados em qualquer momento seguindo a página apropriada. O assistente de
configuração pode igualmente ser alcançado outra vez a qualquer hora.
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