
Configuração de um conjunto WAP com
WAP321 

Objetivo
 

Os pontos de acesso Wireless (WAP) são os dispositivos que permitem um dispositivo
Wireless conectar a uma rede com fios através do Wi-fi. O WAP321 permite o único ponto
estabelecido para o desenvolvimento simples de um WAP. Tipicamente, um WAP conecta a
um roteador e é um nó em um Wireless Local Area Network (WLAN). Aglomerar-se é
quando os WAP múltiplos são juntados na mesma rede. Cada WAP adicional instalado na
rede reforça o sinal sem fio nas áreas que tiveram previamente fraco a nenhum sinal. O
WAP atua como um transmissor e receptor de sinais de rádio WLAN, fornecendo uma
escala sem fio maior assim como a capacidade apoiar mais clientes em uma rede.
 
Este objetivo deste artigo é detalhar a configuração e a instalação de um conjunto WAP321
usando o utilitário de configuração WAP.
  

Dispositivo aplicável
 

• WAP321
  

Versão de software
 

• v1.0.3.4
  

Configuração de grânulos WAP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração WAP e escolha a única instalação do ponto. A
única página de instalação do ponto abre:
 

 



Nota: (opcional) no campo do lugar, os usuários podem entrar em um lugar para o WAP.
Este ajuste é somente um identificador para o WAP e não tem nenhum efeito no conjunto
próprio.
 
Etapa 2. Do clique da página dos Access point o único ponto da possibilidade Setup e dá
entrada com um nome de grânulos.
 
Etapa 3. No campo de aglomeração da versão IP, selecione o IPv6 ou o IPv4.
 

 
• IPv4 — A versão 4 do protocolo de internet é atualmente a versão a mais de uso geral.
Selecionar esta opção permite o conjunto de prestar serviços de manutenção aos
endereços IPv4, permitindo que mais dispositivos existam em uma sub-rede única. IPv4 é
a opção padrão para este campo.
 
• IPv6 — A versão 6 do protocolo de internet é a versão a mais atrasada que os
dispositivos são atualmente transição a. Selecionar esta opção permite o conjunto de
prestar serviços de manutenção a endereços do IPv6, permitindo que mais dispositivos
existam em uma sub-rede única.
 

Etapa 4. Refresque a página do utilitário de configuração WAP e os WAP devem agora ser
aglomerados dentro da mesma rede.
 
Nota: Para adicionar mais Access point a um conjunto existente, siga estas etapas, mas dê
entrada com o nome de grânulos do conjunto existente
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