
Vizinhança wireless da única 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 wireless da vizinhança indica os dispositivos que estão dentro da escala de cada
rádio no conjunto. Igualmente distingue os dispositivos entre os membros de grânulos e não
membros de grânulos. Este artigo mostra os vizinhos do dispositivo 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
  

Vizinhança wireless
 

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



 

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio desejado no campo vizinho do indicador AP. As opções
são:
 

• No conjunto — Somente vizinhos que são membros no conjunto.
 
• Não no conjunto — Vizinhos que não são os membros no conjunto.
 
• Ambos — Todos os vizinhos do dispositivo WAP.
 

As informações a seguir são exibidas:
 

• Conjunto — O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e os endereços
MAC de todos os dispositivos WAP aglomerados junto.
 
• Vizinhos — Vizinhos do dispositivo.
 

Nota: Os números no canto do assistente das caixas coloridas indicam a intensidade de
sinal do vizinho.
 

 
A tabela das chaves de cor mostra a intensidade de sinal para cada um dos vizinhos. A
escala (%) especifica a intensidade de sinal de todos os vizinhos wireless.
 



Etapa 3. (opcional) para ver os vizinhos novos, clique refresca.
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