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Configurar o único ponto Setup em um ponto de
acesso Wireless 

Objetivo
 

Os únicos recursos de inicialização do ponto fornecem um método centralizado para
administrar e controlar Serviços sem fio através dos dispositivos múltiplos. A única
instalação do ponto é usada para criar um único grupo ou conjunto dos pontos de acesso
Wireless (WAP). Uma vez que os WAP são aglomerados, você pode ver, distribui,
configura, e fixa a rede Wireless como uma entidade única. Os ajustes de um dispositivo
com a única instalação do ponto configurada estão propagados aos outros dispositivos
enquanto se juntam ao conjunto.
 
Configurar a única instalação do ponto é muito útil a fim facilitar o planeamento do canal e a
informação da parte tal como ajustes do ponto de acesso virtual (VAP), fila do Qualidade de
Serviço (QoS) e parâmetros de rádio através de seus Serviços sem fio para reduzir
interferências de rádio, e maximiza a largura de banda na rede Wireless.
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar o único ponto Setup em seu Access
point.
 
Nota: Antes de continuar com a configuração, as seguintes regras devem ser observadas:
 
Um conjunto pode ser criado somente entre o mesmo modelo de dois ou mais WAP, cada
qual tem a única instalação do ponto permitida e provê o mesmo único nome da instalação
do ponto.
 
Os WAP devem estar na mesma rede ou a sub-rede e devem usar o mesmo tipo de
endereçamento de IP. O IPv6 e os dispositivos configurados IPv4 não podem formar um
conjunto.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP100 Series – WAP121, WAP150
WAP300 Series
WAP500 Series
  

Versão de software
 

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

Única instalação do ponto
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha o único ponto Setup > Access point.
 



Nota: O menu de serviço público com base na Web pode variar segundo o modelo de seu
WAP. As imagens abaixo são tomadas de WAP361.
 

 
Nota: Uma vez que a página abre, os ícones que mostram no lado direito da página indicam
se a única instalação do ponto está permitida ou desabilitada. Se é permitida, o número de
WAP que são juntados atualmente no conjunto está indicado igualmente.
 

 
Nota: Você pode somente editar os únicos ajustes da instalação do ponto se a única
instalação do ponto é desabilitada. À revelia, esta característica é desabilitada no WAP.
 
Etapa 2. (opcional) no campo do lugar, incorpora uma descrição de onde o dispositivo WAP
seja encontrado fisicamente. Neste exemplo, a área de recepção é usada.
 

 
Etapa 3. No campo de nome de grânulos, dê entrada com o nome do conjunto para que o
WAP junte-se. Neste exemplo, o Cluster-a é usado.
 



 
Nota: O nome de grânulos não é enviado a outros WAP assim que você deve configurar o
mesmo nome em cada dispositivo que é um membro. O nome de grânulos deve ser original
para cada único ponto Setup que você configura na rede.
 
Etapa 4. Escolha a versão IP que você quer os dispositivos WAP no conjunto se usar para
se comunicar com outros membros. A versão IP de aglomeração do padrão é IPv4.
 

 
Etapa 5. Incorpore a prioridade do conjunto para a eleição dominante WAP (controlador de
cluster). O número que mais alto você ajustou, mais alta a possibilidade para que este WAP
transforme-se o WAP dominante. Em caso de um laço, o mais baixo endereço de controle
de acesso de mídia (MAC) torna-se dominante.
 
Nota: Neste exemplo, 1 é usado.
 

 
Etapa 6. Clique botão da instalação do ponto da possibilidade o único.
 



 
O WAP começará procurar por outros WAP na sub-rede que são configurados com o
mesmos nome de grânulos e versão IP. Ao procurar por outros membros de grânulos, o
estado indica que a configuração está sendo aplicada.
 
Etapa 7. Refresque a página até que você ver a configuração nova. A página dos Access
point mostrará uma tabela que indica os lugar, endereços MAC, e endereços IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT dos Access point detectados atualmente no conjunto.
 

 
Etapa 8. Repita todas as etapas acima para cada WAP adicional a que você quer se juntar
no conjunto. Certifique-se refrescar cada vez a página dos Access point para ver a
configuração a mais atualizado. Se os WAP adicionais são configurados com os mesmos
ajustes do conjunto, o WAP juntar-se-á ao conjunto e a informação no membro novo
aparecerá na tabela.
 
Nota: Todos os WAP em um único conjunto da instalação do ponto compartilharão agora
dos mesmos ajustes da configuração de dispositivo. As mudanças aos ajustes do
dispositivo em todo o WAP no conjunto serão propagadas a outros membros.
 
Etapa 9. (opcional) se você já não quer seu WAP compartilhar de ajustes de configuração



com os outro, remove-o simplesmente do conjunto clicando instalação do ponto do
desabilitação a única.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado o único ponto Setup em seu Access point.
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