
Permita a descoberta-Bonjour nos Access point
WAP551 e WAP561 

Objetivo
 

Bonjour é um protocolo de descoberta do serviço que permita a descoberta automática dos
computadores, dos dispositivos, e dos serviços no LAN com o uso do Domain Name System
do Multicast (mDNS). Bonjour pode ser permitido no WAP551 e no WAP561 de modo que
todos os dispositivos na mesma rede possam conhecer a existência do WAP551 e do
WAP561.
 
Todo o cliente permitido Bonjour pode descobrir um dispositivo permitido Bonjour e aceder à
interface de gerenciamento sem nenhuma configuração anterior. Um cliente pode usar um
encaixe instalado do internet explorer para descobrir o dispositivo WAP. No Produtos de
Apple, Bonjour esta presente no sistema operacional. Bonjour ajuda a setup uma rede sem
nenhuma configuração.  
 
Este artigo explica como permitir Bonjour nos Access point WAP551 e WAP561 (AP).
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• v1.0.4.2
  

Permita a descoberta de Bonjour
 

O Access point anuncia estes tipos de serviço quando Bonjour é permitido.
 

• Descrição do dispositivo específico da Cisco (CSCO-SB) — Permite os clientes de
descobrir Cisco AP e o outro Produtos distribuídos em redes da empresa de pequeno
porte.
 
• Interfaces do utilizador do Gerenciamento — Identifica as interfaces de gerenciamento
disponíveis no AP (HTTP, telnet, SSH, e SNMP). Quando um Access point Bonjour-
permitido é anexado a uma rede, todo o cliente de Bonjour pode descobrir e obter o
acesso à interface de gerenciamento sem configuração anterior.
 

Siga as etapas dadas abaixo para permitir o AP de ser descoberto com Bonjour.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web para escolher a administração > a
descoberta - Bonjour. A descoberta - A página de Bonjour abre:
 



 
 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir Bonjour no Access
point. 
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças.
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