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Configurar o planificador em um ponto de
acesso Wireless 

Objetivo
 

Um ponto de acesso virtual (VAP) é o equivalente do Sem fio de uma rede de área local
virtual (VLAN) que segmente o Wireless LAN e simule pontos de acesso múltiplo em um
dispositivo físico. O planificador wireless ajusta um intervalo de tempo para que um VAP ou
um rádio seja operacional, que ajudem a salvar a potência e aumentar a Segurança. Você
pode associar até 16 perfis a VAPs diferente ou a interfaces de rádio mas cada relação é
permitido somente um perfil. Cada perfil pode ter um determinado número de hora ordena
esse controle o uptime do VAP associado ou do Wireless Local Area Network (WLAN).
 
Configurar o planificador wireless deixa-o automatizar quando o VAP e o rádio são
permitidos com base em um intervalo de tempo pré-definido. O rádio é o exame parte do
WAP que cria uma rede Wireless. As configurações de rádio no WAP controlam o
comportamento do rádio e determinam que tipo do Sem fio sinaliza o WAP manda. Usar o
planificador pode ajudar a salvar a potência e aumentar a Segurança na rede.
 
Este artigo fornece-o as instruções em como configurar o planificador wireless em seu ponto
de acesso Wireless (WAP).
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP100 Series
WAP300 Series
WAP500 Series
  

Versão de software
 

1.0.0.17 — WAP571, WAP571E
1.0.1.2 — WAP150, WAP361
1.0.2.2 — WAP351, WAP131
1.0.6.2 — WAP121, WAP321
1.2.1.3 — WAP371, WAP551, WAP561
  

Configurar o planificador wireless
 

Importante: Você precisa de ajustar a hora no WAP antes que a configuração de agendador
como o planificador esteja baseada no intervalo de tempo. Para instruções em como
configurar as configurações de tempo em um WAP, clique aqui.
  

Permita o planificador wireless
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha o Sem fio > o planificador.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=1972
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Nota: As opções sob o menu wireless podem variar pelo modelo WAP. Neste exemplo,
WAP361 é usado.
 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação do modo administrativo da possibilidade para
permitir a operação do planificador.
 
Nota: À revelia, o modo administrativo é desabilitado.
 

 
A área do status operacional do planificador indica a informação seguinte:
 

Estado — Esta área indica o status operacional do planificador. Os valores possíveis são
permitidos ou desabilitados. O valor padrão é desativado.
Razão — Esta área indica a razão para o status operacional do planificador. Os valores
possíveis são:
 

– O modo administrativo é desabilitado — O modo administrativo do planificador é
desabilitado.
 
– IsActive — O planificador é permitido administrativamente.
 
– ConfigDown — O status operacional está para baixo porque a configuração global é
desabilitada.
 
– TimeNotSet — A hora não é ajustada no WAP manualmente ou com o Network Time
Protocol (NTP).
 
– O tempo de sistema é antiquado — A hora não é ajustada no dispositivo WAP



manualmente ou com o NTP.
 
– ManagedMode — O planificador reage do modo controlado.
 

Nota: Os valores disponíveis da razão podem variar segundo o WAP que você está usando.
  

Configuração de perfil do planificador
 

Etapa 3. Sob a área da configuração de perfil do planificador, dê entrada com o nome do
perfil na criação um campo de nome de perfil.
 

 
Nota: Neste exemplo, os dias úteis do nome de perfil são usados.
 
Etapa 4. O clique adiciona.
  

Configuração da regra do perfil
 

A área de configuração da regra do perfil fornece ajustes de configuração para criar uma
regra para um perfil. Cada regra especifica as horas inicial, tempo do fim, e dia (ou dias) da
semana o rádio ou o VAP podem ser operacional. As regras são periódicas na natureza e
são repetidas cada semana. Uma regra válida deve conter todos os parâmetros (dias da
semana, hora, e minuto) pelas horas inicial e o tempo do fim. As regras não podem opor.
 
Etapa 5. Escolha o perfil para que uma regra deve ser configurada da lista de drop-down
aProfile seleta do nome.
 

 
Passo 6: (Opcional) para suprimir de um perfil, clique o botão Delete Button ao lado do
nome de perfil.
 

 
Passo 7. Uma vez que a tabela da regra do perfil aparece, o clique adiciona a regra para
adicionar uma regra nova ao perfil escolhido.
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Etapa 8. Verifique a caixa de verificação do perfil e o clique edita para configurar a regra.
 

 
Etapa 9. Escolha a programação repetitiva para a regra da lista de drop-down do dia da
semana. Você pode configurar a regra para ocorrer diariamente, cada dia útil, cada dia do
fim de semana (sábado e domingo), ou todo o só dia da semana.
 

 
Etapa 10. Escolha o começo e termine-o épocas pelo tempo da regra desde o início e
termine-o listas de drop-down do tempo.
 

 
Os campos são descritos como segue:
 

Horas inicial — O tempo em que o rádio ou o VAP serão permitidos operacionalmente. O
tempo está no HH: Formato de 24 horas MM.
Tempo do fim — O tempo em que o rádio ou o VAP serão desabilitados operacionalmente. O



tempo está no HH: Formato de 24 horas MM.
 

Etapa 11. Salvaguarda do clique.
 

 
Etapa 12. (Opcional) para suprimir de uma regra, verifique a caixa de verificação que do
nome de perfil você quer suprimir e clicar do botão Delete Button.
 

 
Etapa 13. (Opcional) uma vez que você lhe está alertado que seus ajustes wireless estão a
ponto de ser atualizada e pode ser desligado, APROVAÇÃO do clique.
 



 
Etapa 14. (Opcional) para adicionar e configurar mais perfis do planificador em seu WAP,
repita etapa 3 para pisar 10.
 
Você deve agora com sucesso ter permitido e ter configurado o planificador em seu ponto
de acesso Wireless.
 

 
Importante: Um planificador deve ser associado com um rádio ou a relação VAP para ser de
fato. Para aprender como associar um planificador wireless em um WAP, clique aqui para
instruções.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2987
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