
Configurar o modo AP no WAP4410N 
Objetivo
 

O WAP4410N é capaz de executar as funções diferentes baseadas em onde é colocado na
topologia de rede. Além do que o funcionamento como um Access point básico, o WAP
pode ser um repetidor ou uma ponte wireless que servem uma rede Wireless existente. Se
você está usando o snmp (protocolo de gerenciamento de rede simples), o WAP pode
igualmente funcionar como um monitor wireless, detectando o rogue AP e mandando o
SNMP traps.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar o modo AP do WAP4410N.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP4410N
  

Versão de software
 

• v2.0.7.8
  

Configurando o modo AP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o modo AP > o modo AP. A
página do modo AP abre.
 



 
O campo do MAC address indica o MAC address da relação wireless neste WAP. Você
pode usar esta informação ao configurar outros WAP a fim conectar a este.
 



 
Etapa 2. Selecione um botão de rádio que corresponde ao modo AP que você quer o WAP
se operar dentro.
 



 
As opções disponíveis são como segue:
 

• Access point — O modo de ponto de acesso é o modo padrão do WAP, que permite que
os clientes Wireless conectem à rede. Você pode igualmente configurar se o sinal wireless
pode ser repetido por outros dispositivos. Se você seleciona esta opção, vá à seção do 
Access point.
 
• Repetidor wireless WDS — Neste modo, o WAP toma o sinal wireless de um outro



Access point WDS (sistema de distribuição wireless) e repete-o. A fim permitir esta função,
você precisa o MAC address do Access point cujo o sinal você quer repetir. Se você
seleciona esta opção, vá à seção de repetidor do Sem fio WDS.
 
• Ponte wireless WDS — Neste modo, um bridge Wireless pode ser criado entre este WAP
e um outro Access point WDS; os clientes Wireless não podem conectar ao WAP neste
modo. Esta opção permite que os dispositivos prendidos conectem à rede sem fio. Se você
seleciona esta opção, vá à seção da ponte do Sem fio WDS.
 
• Cliente Wireless/repetidor — Escolher esta opção permite que o WAP assente bem em
um cliente/repetidor a uma rede Wireless existente. Você pode igualmente escolher se
outros clientes Wireless podem conectar a este WAP ou não. Se você seleciona esta
opção, vá à seção do cliente Wireless/repetidor.
 
• Monitor wireless — Neste modo, o WAP funciona como um monitor wireless, que envie
armadilhas do snmp (protocolo de gerenciamento de rede simples) sempre que um rogue
AP é detectado. Se você não está usando o SNMP, não use este modo. Os clientes
Wireless não podem conectar ao WAP neste modo. Se você seleciona esta opção, vá à
seção wireless do monitor.
  

Ponto de acesso
 

Etapa1. Se você quer o sinal wireless do WAP ser repetido por um repetidor wireless,
verifique o sinal wireless reservar ser repetido por uma caixa de verificação do repetidor.
 

 
Etapa 2. Se você verificou o sinal wireless reservar ser repetido por uma caixa de
verificação do repetidor, introduza o MAC address dos repetidores nos campos MAC 1 - 3.
Você pode entrar em até três endereços.
 

 
Etapa 3. Salvaguarda do clique.
 



  
Repetidor wireless WDS
 

Etapa 1. Incorpore o MAC address wireless do Access point cujo o sinal você gostaria de
repetir no campo MAC. Se você não conhece esta informação, passe à próxima etapa; se
não, salte para pisar 5.
 

 
Etapa 2. Se você não tem nem não conhece o MAC address do Access point, clique o botão
da análise de site para ver uma lista de Access point disponíveis.
 

 
Etapa 3. No indicador que estala acima, uma lista de todos os Access point próximos é
indicada. Cada Access point tem seus canal, SSID, MAC address, e modo de segurança
alistado. Clicar o botão de rádio de um Access point fechará o indicador e porá seu MAC
address no campo MAC sobre a página do modo AP.
 



 
Etapa 4. Se o Access point que você está procurando não é indicado, você pode clicar o 
botão Refresh Button para refrescar a lista, ou clique perto de fecham o indicador e
retornam à página do modo AP.
 

 
Etapa 5. Salvaguarda do clique.
 

  
Ponte wireless WDS
 

Etapa1. Nos campos MAC 1-4, incorpore o MAC address wireless dos dispositivos no outro
extremo da ponte.
 



 
Etapa 2. Salvaguarda do clique.
 

  
Cliente Wireless/repetidor
 

Etapa 1. (opcional) se você quiser outros clientes Wireless conectar ao WAP quando neste
modo, verifica a estação wireless reservar para associar a caixa de seleção.
 

 
Etapa 2. Nos campos SSID e MAC, incorpore o Sem fio SSID e o MAC address do Access
point cujo o sinal você gostaria de se juntar. Se você não tem esta informação, passe à



próxima etapa; se não, salte para pisar 6.
 

 
Etapa 3. Se você não tem nem não conhece o MAC address do Access point, clique o botão
da análise de site para ver uma lista de Access point disponíveis.
 

 
Etapa 4. No indicador que estala acima, uma lista de todos os Access point próximos é
indicada. Cada Access point tem seus canal, SSID, MAC address, e modo de segurança
alistado. Clicar o botão de rádio de um Access point fechará o indicador e porá seus SSID e
MAC address em seus campos respectivos sobre a página do modo AP.
 

 
Etapa 5. Se o Access point que você está procurando não é indicado, você pode clicar o 
botão Refresh Button para refrescar a lista, ou clique perto de fecham o indicador e
retornam à página do modo AP.
 



 
Etapa 6. Salvaguarda do clique.
 

  
Monitor wireless
 

Etapa1. Não verifique nenhuma caixa de seleção da Segurança para mandar o WAP
considerar algum Access point sem a Segurança para ser um rogue AP.
 

 
Nota: Não execute seu WAP neste modo AP a menos que você usar o SNMP, porque estas
opções gerenciem o SNMP traps. Para obter mais informações sobre do SNMP, refira o
artigo configuram o protocolo administración de red simple no Access point do Sem fio-n
WAP4410N.
 
Etapa 2. Verifique não na lista legal AP para mandar o WAP considerar algum Access point
não na lista legal AP para ser um rogue AP.

ukp.aspx?vw=1&articleid=1030


 
Etapa 3. Para editar a lista legal AP, clique o botão legal da definição AP. Se você não quer
adicionar ou suprimir de um Access point da lista, faixa clara a etapa 8.
 

 
Etapa 4. O indicador legal AP mostra a lista legal AP. Para adicionar um AP à lista, para
incorporar seu MAC address no campo do MAC address AP, para clicar então adicionar.
 

 
Etapa 5. Você pode igualmente adicionar Access point à lista usando seu OUI (de
organização identificador exclusivo). Um OUI é um número 24-bit que identifique
excepcionalmente um fabricante ou uma organização do dispositivo; é tipicamente os
primeiros três bytes do MAC address. Incorpore o OUI do Access point ao campo AP OUI, a
seguir clique-o adicionam.
 



 
Etapa 6. Para suprimir de um Access point da lista, selecioná-lo e clicar a supressão.
 

 
Etapa 7. O clique refresca para refrescar a lista, ou clica perto de fecha o indicador e retorna
à página do modo AP.
 



 
Etapa 8. Salvaguarda do clique.
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