
Configuração do ponto de acesso virtual (VAP)
em um Access point AP541N 

Objetivo
 

O ponto de acesso virtual (VAP) é benéfico à dissolução um o domínio de transmissão
wireless. Um VAP simula pontos de acesso múltiplo em um ponto de acesso físico. O modo
de segurança VAP pode ser alterado para controlar o acesso dos clientes múltiplos. Isto
fornece o melhor controle sobre a transmissão e o tráfego multicast que afeta desempenhos
da rede. Cada VAP pode ser configurado para alcançar VLAN diferentes. O Access point
adiciona etiquetas do ID de VLAN ao tráfego Wireless baseado no IP VLAN configurado no
LAN. Até 16 VAPs podem ser configurados pelo canal de rádio wireless.
 
Este documento explica como configurar os pontos de acesso virtual (VAP) no Access point
do Sem fio-n AP541.
  

Dispositivo aplicável
 

• Access point AP541N
  

Versão de software
 

• 2.0.4
  

Instalação da rede Wireless Setup (VAPs)
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a instalação do Sem fio > da
rede Wireless (VAPs). A página da instalação da rede Wireless (VAPs) abre:
 

 
Etapa 2. O clique configura os pontos de acesso virtual (SSID) para indicar o menu
suspenso desmoronado.
 
Etapa 3. Verifique permitido para ver se há um VAP de permitir essa rede, ou desmarcar 
permitido de desabilitar essa rede. Se uma rede é desabilitada, o VLAN configurado ID está
apagado.
 
Nota: O padrão VAP não pode ser desabilitado.
 



Etapa 4. Incorpore o ID de VLAN apropriado de 1 a 4094 para permitir o Access point de
etiquetar o tráfego do cliente no campo do ID de VLAN.
 
Etapa 5. Dê entrada com um nome para a rede Wireless no campo SSID. O SSID é uma
corda alfanumérica de até 32 caráteres.
 
Etapa 6. Verifique a transmissão SSID para ver se há o SSID apropriado para permitir a
transmissão do SSID.
 

 
Passo 7. Do menu suspenso da Segurança, escolha um padrão de codificação apropriado.
Não escolha nenhuns se nenhuma autenticação desejou. Os padrões de codificação
disponíveis são explicados abaixo.
 

• WEP estático — O Wired Equivalent Privacy (WEP) estático fornece a autenticação
simples e a criptografia baseadas nas chaves compartilhadas constantes que PRE-são
configuradas em todos os Access point e máquinas cliente.
 
• WEP dinâmico — Refere a combinação de tecnologia do 802.1x e do protocolo
extensible authentication. O WEP dinâmico muda chaves de WEP dinamicamente.
 
• WPA pessoal — Projetado para as redes da HOME e do escritório pequeno que não
exigem nenhum Authentication Server. Cada dispositivo da rede Wireless autentica com o
Access point usando a mesma chave do 256-bit gerada de uma senha ou de uma frase de
passagem.
 
• Empresa WPA — Projetado para redes de empreendimento e exige um servidor de
autenticação RADIUS. Isto exige uma instalação mais complicada, mas fornece a
segurança adicional.
 

Etapa 8. Escolha um modo de filtração apropriado MAC da lista de drop-down de filtração
MAC.
 
Etapa 9. Escolha uma opção da lista de drop-down do isolamento da estação permitir ou
desabilitar o isolamento da estação que obstrui uma comunicação entre clientes dentro do
mesmo VLAN. 
 
Etapa 10. Escolha uma opção do HTTP reorientam a lista de drop-down para permitir ou
desabilitar a reorientação do usuário a um Web page.
 
Etapa 11. (opcional) se Enable foi escolhida para o HTTP reorienta, a seguir incorpora um
endereço de url específico do Web page feito sob encomenda ao campo URL da
reorientação. Deixe esta placa do campo se o HTTP Redirect é desabilitado.



Etapa 12. O clique aplica-se para salvar os ajustes novos.
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