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Obter começada no WAP581 Wireless-AC/N
Dual ponto de acesso de rádio com 2.5GbE LAN 

Objetivo
 

A obtenção começou a página no WAP581 Wireless-AC/N que o ponto de acesso de rádio
duplo com 2.5GbE LAN lhe mostra o estado de sistema básico do dispositivo assim como o
fornece os links rápidos para alcançar e configurar os ajustes do dispositivo ou para
monitorar facilmente dispositivos de rede.
 
Este documento explica sobre o sumário e os links do sistema em como obter começado no
ponto de acesso de rádio duplo WAP581 Wireless-AC/N com 2.5GbE LAN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.4
  

Obtenção começado no WAP581
 
Status de sistema
 

A área do status de sistema mostra a informação de sistema do Access point.
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PID VID- o identificador do produto e o identificador de versão do ponto de acesso
Wireless (WAP).
Número de série – O número de identificação da posição do WAP na série.
Hostname – O nome do Access point.
MAC address — O número do Media Access Control do WAP que igualmente serve
como o endereço de rede.
Endereço do IPv4 — O endereço da versão 4 do protocolo de internet atribuído ao WAP
na rede onde pertence.
Endereço do IPv6 — O endereço da versão 6 do protocolo de internet atribuído ao WAP
na rede onde pertence.
Porta ETH/PD — A potência sobre a porta dos Ethernet (PoE) usada para pôr o WAP.
Rádio 1/2 — As faixas do rádio do Sem fio no WAP.
Fonte de alimentação — O tipo de fonte de alimentação que o WAP se está usando.
Uptime de sistema — A medida do tempo onde o WAP tem trabalhado e tem partido
disponível do tempo foi posta sobre.
Tempo de sistema — As horas atual baseadas na configuração do tempo no WAP.
Versão de firmware (imagem ativa) — A versão que do firmware atual o WAP se está
usando.
Soma de verificação do firmware MD5 (imagem ativa) — a corda alfanumérica da
Segurança do firmware atual que o WAP se está usando.
Versão de firmware (NON-ativa) — A versão de firmware que é carregada no WAP mas
não é atualmente em uso.
Soma de verificação do firmware MD5 (NON-ativa) — A corda alfanumérica da
Segurança do firmware NON-ativo no WAP.
  

Acesso rápido
 

A área do acesso rápido fornece-lhe os links para obter facilmente às páginas de ajustes e
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da configuração básica comum-alcançados do WAP com apenas um único clique.
 

 
Assistente de configuração — Permite que você facilmente setup e configure o WAP
por apenas seguinte as instruções em tela fornecidas pelo assistente.
Senha de conta da mudança — Trá-lo automaticamente à página onde você pode
adicionar mais usuários do dispositivo, suprimir, ou alterar das contas de usuário tais
como nomes de usuário, senhas, e níveis de acesso de usuário.
Configuração do backup/restauração — Toma-o à página onde você pode controlar
arquivos de configuração. Nesta página, você pode transferir, suportar, copiar, ou
arquivos de configuração claros.
Firmware do dispositivo da elevação — Toma-o à página que permitiria que você
controlasse os arquivos de firmware do WAP. Você pode trocar o firmware ou os
arquivos de imagem se há mais de um arquivo de imagem já carregado no WAP ou
promover o firmware à versão a mais atrasada.
  

Configuração avançada
 

A área da configuração avançada fornece-lhe os links para obter facilmente às páginas do
comum-alcançado mas mais ajustes da configuração avançada do WAP com apenas um
único clique.
 

 
Ajustes wireless — Toma-o à página onde você pode configurar os ajustes capacidade-
relacionados do Sem fio básico e avançado do WAP.
Ajustes do Gerenciamento — Esta página permite que você configure ajustes
Gerenciamento-relacionados do WAP tais como configurações de sessão, serviço
HTTP/S, certificado SSL, e ajustes SNMP.
Configuração de LAN — Esta página deixa-o manualmente configurar os ajustes da
rede de área local do WAP que inclui suas portas, ajustes VLAN, de IPv4 e de IPv6.
Configurar o único ponto Setup — Esta página deixa-o configurar os ajustes que
permitirão que você controle e controle todos os Access point WAP581 através da rede
como uma entidade se são aglomerados. Aglomerar-se deixa-o ver, distribuir,
configurar, e fixar a rede Wireless com um único WAP em vez de fazê-lo em cada um
dos Access point.
Acesso do convidado — Trá-lo à página onde você pode criar uma rede separada para
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seus convidados e configurar seus ajustes. Esta rede permitiria que seus convidados
conectassem à rede Wireless e tivessem o acesso ao Internet mas não poderão
alcançar sua rede principal e seus recursos ou os dispositivos conectados a ela.
  

Mais informação
 

Mais área de informação fornece-o os links às páginas que dá para fora mais informação
sobre a rede e o WAP.
 

 
Painel — Esta página dá-lhe uma ideia da rede e suas atividades tais como os clientes
conectados, o Internet, LAN, e conectividade Wireless, as taxas de transferência de
rádio, os clientes superiores, a utilização SSID, e o USO de rede para a monitoração
fácil.
Serviço TCP/UDP — Esta página deixa-o ver a tabela dos serviços e o protocolo de
cada um do serviço, seu local e endereço IP remoto, sua local e porta remota, e seu
estado da conexão atual.
Log de sistema da vista — Esta página permite que você ver a lista de eventos do
sistema que geraram as entradas de registro na rede tal como tentativas de login ou
alterações de configuração. O log é cancelado em cima de uma repartição e pode ser
cancelado por um administrador. Até 1000 eventos podem ser mostrados. Umas
entradas mais velhas são removidas da lista como necessário para fazer a sala para
eventos novos.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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