
Configuração de perfis wireless do planificador
nos Access point WAP551 e WAP561 

Objetivo
 

O planificador wireless deixa-o automatizar quando o ponto de acesso virtual (VAP) e o
rádio é permitido com base em um intervalo de tempo pré-definido.  Um ponto de acesso
virtual (VAP) é o equivalente do Sem fio de um LAN virtual (VLAN), que segmente o
Wireless LAN e simule pontos de acesso múltiplo em um dispositivo físico. 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.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como criar perfis do planificador nos Access point
WAP551 e WAP561.
 
Nota: Um perfil do planificador deve ser associado com uma interface de rádio ou a relação
VAP para ser de fato. Para associar um perfil wireless do planificador ou uma regra refira a 
associação do artigo de perfis wireless do planificador nos Access point WAP551 e WAP561
.
 
Nota: O tempo de sistema deve ser atualizado. Para configurar configurações de tempo no
dispositivo WAP, refira por favor o artigo configuram configurações de tempo no WAP551 e
no WAP561.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• v1.0.4.2
  

Configuração do planificador wireless
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > o planificador. A
página do planificador abre:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=4352
ukp.aspx?vw=1&articleid=4352
ukp.aspx?vw=1&articleid=4269
ukp.aspx?vw=1&articleid=4269


  
Planificador wireless
 

Etapa1. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo do modo administrativo 
para permitir a operação do planificador. À revelia, o modo administrativo é desabilitado. 
 

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

• Exibições de status o status operacional do planificador. Os valores possíveis são
permitidos ou desabilitados. O valor padrão é desativado.
 
• Razão — Indica a razão para o status operacional do planificador. Os valores possíveis
são:
 

– 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 dispositivo WAP manualmente ou com o NTP.
Você precisa de ajustar a hora antes que a configuração de agendador como o
planificador esteja baseada no intervalo de tempo.
 
– O modo administrativo é desabilitado tempo de sistema é datado para fora — a hora



não é ajustada no dispositivo WAP manualmente ou com o NTP. Você precisa de ajustar
a hora antes que a configuração de agendador como o planificador esteja baseada no
intervalo de tempo. 
  

Configuração de perfil do planificador
 

Etapa 1. Dê entrada com o nome do perfil na criação um campo de nome de perfil. 
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para criar o perfil novo.
  

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 ponto de acesso virtual (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. Siga as etapas dadas abaixo para configurar uma regra para um
perfil.
 
Etapa 1. Escolha o perfil para que uma regra deve ser configurada do seleto uma lista de
drop-down do nome de perfil. A tabela da regra do perfil aparece. 
 

 
Etapa 2. Para adicionar uma regra nova, o clique adiciona a regra na tabela da regra do
perfil.
 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação respectiva do perfil e o clique edita para configurar
a regra. 
 



 
Etapa 4. 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 5. Escolha o começo e termine-o épocas pelo tempo da regra desde o início e 
termine-o listas de drop-down do tempo.
 

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

Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 
Etapa 7. (opcional) para suprimir de uma regra configurada, verifica a caixa de verificação
que desejada você quer suprimir e clicar do botão Delete Button.
 
Etapa 8. (opcional) depois que um perfil é criado, a fim suprimir do perfil, escolher o perfil do
 seleto uma lista de drop-down do nome de perfil e clicar o botão Delete Button.
 


	Configuração de perfis wireless do planificador nos Access point WAP551 e WAP561
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Configuração do planificador wireless
	Planificador wireless
	Configuração de perfil do planificador
	Configuração da regra do perfil



