
Símbolo de dispositivos portáteis no Cisco
Unified Environment 
  

Contents

Introduction
Prerequisites
Requirements
Componentes Utilizados
Conventions
Sugestões para melhorar a interoperabilidade com dispositivos de mão
Informações Relacionadas

Introduction

Este documento lista sugestões que são úteis quando dispositivos portáteis Symbol são
implantados em um ambiente baseado em controlador.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Controladores de LAN sem fio (WLCs)●

Conhecimento básico dos dispositivos de mão●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Wireless LAN Controller (WLC) 4400 que
executa a versão 5.0.148.0.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Sugestões para melhorar a interoperabilidade com dispositivos
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de mão

Esta é a lista de sugestões encontradas para melhorar a interoperabilidade dos dispositivos de
mão em um ambiente baseado em controlador:

Se você estiver em um ambiente onde switches mais antigos são usados, os access points
(APs) se juntarão à WLC, mas não terão energia suficiente. Portanto, os rádios não
aparecerão. Um injetor de energia precisa ser usado para fornecer energia suficiente.
config ap power injector enable <AP Name>

1.

Verifique se você está executando o WLC versão 4.1.185.0 ou posterior.2.
Os dispositivos de símbolos que executam a versão anterior do firmware podem não
funcionar corretamente. Ele permanece no AP originalmente associado. Esse é um
problema conhecido e o Symbol lançou uma versão Beta para corrigir isso. Baixe a versão
Beta do Símbolo.

3.

Aironet IE — O Aironet IE é um atributo proprietário da Cisco usado por dispositivos da
Cisco para melhor conectividade. Desative o Aironet IE. Na GUI da WLC, vá para a guia
WLANs. Clique na WLAN à qual os dispositivos de símbolo se conectam. Vá até a guia
Avançado e desmarque Aironet IE.

4.

Verifique se o dispositivo tem certificação CCX para garantir a interoperabilidade com WLCs
da Cisco. Certos dispositivos de símbolos, como MC75 e MC5590 (na plataforma MPA 1.5),
são certificados para CCXv4.Dispositivos como MC9090 WM 6.1, MC9090 - VGA WM 6.1,
MC9094 WM 6.1, MC7090 WM 6.1, MC7095 WM 6.1, MC7090 WM 6.1, MC7 WM 6.1,
MC70x4 WM 6.1, MC7598 WM 6.1, MC3090 CE5 Pro, MC3090 CE5 Core, WT4090 CE
5.0(MPA 1.0) e VC5090 CE5 MPA 1.0 são certificados para CCXv3.

5.

Modifique o intervalo DTIM. Um bom desempenho foi observado com a configuração DTIM
de 6.

6.

Exclusão de cliente por WLAN — Essa opção é normalmente usada para excluir certos
clientes de acessarem a WLAN. Desabilite a exclusão do cliente para garantir que o
dispositivo Símbolo não esteja na lista excluída.

7.

MFP—Management Frame Protection é um recurso de propriedade da Cisco introduzido
para garantir a integridade dos quadros de gerenciamento, como desautenticação,
desassociação, beacons e testadores em que o AP protege os quadros de gerenciamento
que transmite quando adiciona um Message Integrity Check Information Element (MIC IE) a
cada quadro. Qualquer tentativa feita pelos invasores para copiar, alterar ou reproduzir o
quadro invalida o MIC, que faz com que qualquer AP receptor configurado para detectar
quadros MFP, informe a discrepância. Desative o MFP na
WLC.

8.



Balanceamento de carga —Este recurso é usado para impedir que muitos clientes se
associem ao WLC. Desative esse recurso para garantir que o dispositivo não seja rejeitado
por qualquer chance. Clique na guia Controller (Controlador). Navegue até o menu Geral
para desativar o balanceamento de carga

agressivo.

9.

Preâmbulos de rádio —O preâmbulo de rádio (às vezes chamado de cabeçalho) é uma
seção de dados à frente de um pacote que contém informações que o dispositivo sem fio e
os dispositivos cliente precisam para enviar e receber pacotes. Preâmbulo longo aumenta a
interoperabilidade entre a WLC e o cliente. Clique na guia Sem fio.Navegue até 802.11
b/g/n e clique na opção Rede e desmarque Preâmbulo
curto.

10.



Desative as Políticas de exclusão de cliente globalmente. Clique na guia Segurança e
navegue até Client Exclusion Policies no menu Wireless Protection Policies.Desmarque as
opções em Políticas de exclusão de

cliente.

11.

Informações Relacionadas



   

Marcas RFID, uma visão mais próxima delas e de suas configurações●

Solucionando problemas do cliente na Cisco Unified Wireless Network●

Conectividade deTroubleshooting em uma Rede Wireless LAN●

Reparando uma conexão Wireless LAN interrompida●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●
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