
Únicas sessões da instalação do ponto nos
Access point WAP551 e WAP561 

Objetivo
 

A única instalação do ponto é usada para controlar o serviço Wireless através dos
dispositivos múltiplos. Está usada para criar um conjunto de dispositivos Wireless, uma vez
que o conjunto é criado então outros pontos de acesso Wireless pode se juntar ao conjunto.
Depois que o conjunto é todo o terminado os dispositivos compartilham de sua informação
tal como ajustes, QoS e parâmetros de rádio VAP para reduzir a interferência e maximizar a
largura de banda da rede.
 
A página das sessões indica a informação dos clientes associados com o dispositivo WAP.
Os clientes são identificados pelo lugar do dispositivo e pelo MAC address do dispositivo.
Este artigo mostra aos clientes a informação no conjunto nos Access point WAP551 e
WAP561.
 
Nota: Para permitir o único ponto de setup consulte configuração da instalação do ponto do 
artigo a única nos Access point WAP551 e WAP561.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• 1.0.4.2
  

Únicas sessões da instalação do ponto
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o único ponto Setup >
sessões. A página das sessões abre:
 

 
A informação indicada é:
 

• Lugar AP — O lugar do Access point.
 
• Usuário MAC — O MAC address do cliente.
 
• Quietude — A quantidade de tempo o dispositivo era inativa.



• Taxa (Mbps) — A taxa em que a informação é compartilhada entre os dispositivos WAP.
 
• Sinal — A força do sinal que o cliente recebe do AP.
 
• Número total RX de pacotes recebidos pelo cliente.
 
• Número total de Tx de pacotes transmitidos pelo cliente.
 
• Taxa de erro — Número de vezes os quadros onde deixado cair na transmissão de
dados no AP.
 

Etapa 2. (opcional) para indicar a informação específica, para escolher a informação
desejada da lista de drop-down do indicador e o clique vão. A informação cliente é indicada.
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