
Configuração dos ajustes do servidor de Web
em Access point AP541N 

Objetivo
 

O Access point pode ser controlado através do Hypertext Transfer Protocol (HTTP) e das
conexões seguras HTTP (HTTPS) quando os server HTTP/HTTPS são configurados. O
HTTP e o HTTPS são técnicas usadas para enviar e receber a informação através do
Internet. A diferença principal entre eles é que o HTTPS tem características de segurança
adicional, tais como aquela os Certificados da troca dos server com clientes. Um certificado
SSL é digitalmente um certificado assinado por um Certificate Authority que permita que o
navegador da Web estabeleça firmemente uma comunicação com o servidor de Web.
 
Este artigo explica como configurar ajustes do servidor de Web nos Access point AP541.
  

Dispositivo aplicável
 

• Access point AP541N
  

Versão de software
 

• AP541N-K9-2.0(4)
  

Servidor da Web
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso e escolha a administração >
o servidor de Web. A página do servidor de Web abre:
 

 
Etapa 2.  Se você quer desabilitar o acesso à Web através do servidor seguro HTTP,
clique o botão de rádio deficiente no campo de estado do servidor HTTPS. É permitido à
revelia.
 
Etapa 3. se você quer desabilitar o acesso à Web com o clique do Server do HTTP o botão
de rádio deficiente no campo de estado do Server do HTTP. É permitido à revelia.
 
Etapa 4. Inscreva o número de porta para o tráfego de HTTP no campo de porta de HTTP.
À revelia é 80.
 



Etapa 5. Inscreva o número desejado de sessões máxima no campo das sessões máxima.
Isto significa o número máximo de conexão permitido alcançar o dispositivo no mesmo
instante do tempo. A escala das sessões é 1 ao 10.
 
Etapa 6. Incorpore o número de minutos o HTTP e as sessões HTTPS pode permanecer
inativo antes que estejam terminados no campo do timeout de sessão. A escala do valor de
timeout é 1 a 1440 minutos.
 
Etapa 7. (opcional) para gerar um certificado SSL, verifica a caixa de verificação do 
certificado da geração SSL.
 

          
 

Etapa 8. O clique aplica-se para salvar os ajustes.
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