
●

●

●

Monitore o WAP125 e o WAP581 usando o
painel 

Objetivo
 

Um ambiente ótimo para sem fio usuários conectados é a maneira de manter a produção e
o negócio que são executado lisamente. A página do painel é usada sobre para monitorar,
manter, e aperfeiçoar a conectividade Wireless entre os clientes e o ponto de acesso
Wireless (WAP). Fornece atualizações do tempo real das estatísticas de tráfego nas redes
Wireless. Com estatísticas visualizadas tais como cartas e gráficos, fá-la mais fácil e mais
acessível para representar e localizar as áreas da rede que são com necessidade da
otimização ou do Troubleshooting. Igualmente têm uma seção com atalhos e os links
rápidos que permitem que um administrador salte à área desejada da configuração no WAP.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como monitorar o WAP125 e o WAP581 usando
o painel.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.4
  

Veja o painel
 
Clientes conectados
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha o monitor > o painel.
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Na área do cliente conectado, os telas o número de clientes conectados.
 
Nota: Neste exemplo, somente dois clientes são conectados.
 

 
O clique duas vezes (opcional) de etapa 2. nos clientes conectados e no você será tomado
à página do cliente. Para aprender mais sobre os clientes pagine, clique aqui.
  

Internet/LAN/Wireless
 

Na área à direita do painel é um grupo de ícones redondos que indicam o Internet, o LAN, e
a conexão Wireless.
 

 
Internet
 

LAN — Clique sobre o ícone LAN para ver o status de LAN e o status de porta no WAP125 e
no WAP581.
 

- Vermelho — Se o ícone é vermelho, você não tem uma conexão ligada com fio ao
LAN.
 

- Vermelho — O WAP não é conectado ao Internet.
- Verde — O WAP é conectado ao Internet.
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- Verde — O dispositivo é conectado com sucesso ao LAN.
 

Sem fio — Clique sobre o ícone wireless para ver o estado wireless.
 

- Vermelho — Ambos os rádios são desabilitados.
 
- Verde — Um ou ambo o rádio é permitido.
  

Status de LAN e status de porta
 

Nota: A informação indicada pode variar segundo o modelo de seu dispositivo. A imagem é
tomada do WAP581.
 

 
A área do status de LAN indica o estado e a informação da porta Ethernet. 
 

 
MAC address — Endereço de controle de acesso de mídia (MAC) da porta de LAN.
Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Endereço do IPv4 do WAP.
Máscara de sub-rede — A máscara é baseada ou na classe de endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT que você escolhe ou quantas sub-redes você usa para a
rede.
Gateway padrão — Um gateway padrão é um nó no computador que é usado quando
um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT não combina uma rota na
tabela de roteamento. Ele então para a frente o tráfego apropriadamente. Este
dispositivo é geralmente um roteador.
Domain Name Server-1 — O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
Domain Name Server 1 usado pelo dispositivo WAP.
Domain Name Server-2 — O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
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Domain Name Server 2 usado pelo dispositivo WAP.
Modo verde dos Ethernet — Modo verde dos Ethernet da interface Ethernet. Esta
informação é indicada somente no WAP125.
Endereço do IPv6 — O endereço do IPv6 do WAP.
O IPv6 Autoconfigured endereços globais — O IPv6 auto-configurou endereços globais.
Endereço local de link do IPv6 — O endereço local de link do IPv6 do dispositivo WAP.
Gateway do IPv6 do padrão — O gateway do IPv6 do padrão do dispositivo WAP.
IPv6-DNS-1 — O endereço do IPv6 do servidor DNS 1 do IPv6 usado pelo WAP.
IPv6-DNS-2 — O endereço do IPv6 do servidor DNS 2 do IPv6 usado pelo WAP.
ID de VLAN — Identificador do VLAN. Esta informação é indicada somente no
WAP125. 
 

Etapa 1. (opcional) para ver as atualizações as mais atrasadas, clique refresca.
 

 
Etapa 2. (opcional) para editar os ajustes da interface de rádio, clique edita.
 

 
Nota: Você será tomado à página principal LAN. Para aprender como configurar as
configurações de LAN, clique aqui. 
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Etapa 3. (opcional) a retornar ao painel, clica para trás.
 

 
A área do status de porta indica o estado e a informação das interfaces de porta.
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Relação — A porta Ethernet. O WAP125 tem somente uma única porta Ethernet quando o
WAP581 tiver dois. A imagem acima é tomada do WAP581. 
Estado do link — Indica o status atual do link da porta.
Velocidade de porta — Quando no modo da revisão, alistar a velocidade de porta atual.
Quando no modo de edição, e a auto negociação é desabilitada, seleciona uma velocidade
de porta tal como o 100 Mbps ou o 10 Mbps. A velocidade do 1000 Mbps é a única apoiada
quando a autonegociação é permitida.
Modo duplex — Quando no modo da revisão, alistar o modo de porta bidirecional atual.
Quando no modo de edição, e a negociação automática é desabilitada, seleciona a metade
ou o modo bidirecional.
Auto negociação — Quando permitida, a porta negocia com seu parceiro de enlace para
ajustar o modo o mais rápido da velocidade e duplexação do link disponível. Quando
desabilitado, você pode manualmente configurar a velocidade de porta e o modo duplex.
Ethernet verdes — O modo verde dos Ethernet apoia o modo da auto-potência-para baixo e o
modo eficiente dos Ethernet da energia da IEEE 802.3az (EEE). O modo verde dos Ethernet
trabalha somente quando a autonegociação na porta é permitida. O modo da auto-potência-
para baixo reduz a potência da microplaqueta quando o sinal de um parceiro de enlace não
está atual. O dispositivo WAP participa automaticamente em um modo da potência baixa
quando a energia na linha é perdida, e recomeça a operação normal quando a energia é
detectada. O modo do EEE apoia épocas QUIETAS durante a baixa utilização do enlace,
permitindo que os ambos os lados de um link desabilitem parcelas de cada circuito de
funcionamento do PHY e salvar a potência.
  
Estado wireless
 

A área de status wireless indica o estado e a informação da interface de rádio. As imagens
podem variar segundo o modelo de seu dispositivo. A imagem abaixo é tomada do
WAP581. 
 

 
Rádio wireless — Indicadores se o rádio é permitido ou desabilitado. 
MAC address — Endereço de controle de acesso de mídia (MAC) do rádio.
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Modo — Indica o modo do IEEE 802.11 que é usado pelo rádio. Estes modos podem
ser a, b, g, n, e C.A.
 

Canal — O canal que é usado pela interface de rádio.
Largura de banda operacional — A largura de banda operacional no usado pela
interface de rádio.
 

Uma subzona do estado wireless, a tabela do status da interface descreve a informação
para relações de cada de acesso virtual ponto (VAP) e de Wireless Distribution System
(WDS).
 

 

- a — Representa o modo 802.11a
- b — Representa o modo 802.11b
- g — Representa o modo 802.11g
- n — Representa o modo 802.11n
- c — Representa o modo 802.11c
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Interface de rede — Indica uma relação no WAP.
Nome (SSID) — O Service Set Identifier (SSID) ou o nome do VAP.
Estado — O estado do VAP. Este pode ser qualquer um para cima ou para baixo.
MAC address — Endereço de controle de acesso de mídia (MAC) da interface de rádio.
ID de VLAN — O identificador da rede de área local virtual (ID de VLAN) do VAP.
Perfil — O nome de um perfil associado do planificador.
Estado — O estado atual do VAP. Isto pode ser ativo ou inativo.
 

Etapa 1. (opcional) para ver as atualizações as mais atrasadas, clique refresca.
 

 
Etapa 2. (opcional) para editar os ajustes da interface de rádio, clique edita. Você será
tomado à página de rádio principal.
 

 
Nota: Você será tomado à página de rádio principal. Para aprender como editar ou
configurar as configurações de rádio, clique aqui para WAP125 ou aqui para WAP581.
 

 
Etapa 3. (opcional) a retornar ao painel, clica para trás.
 

  
taxa de transferência do rádio 2.4G

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5604
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5576


Esta carta indica a taxa de transferência do rádio 2.4 gigahertz e atualiza cada 30 segundos.
 
Pairo (opcional) de etapa 1. o cursor sobre um ponto no gráfico para ver a tempo taxas de
transmissão específicas e comparativas de pontos específicos na rede.
 

 
Etapa 2. Clique sobre a transferência de arquivo pela rede ou transfira-a para ter uma ideia
isolada da taxa de transferência no rádio 2.4G.
 
Nota: Neste exemplo, uma ideia isolada da transferência é escolhida.
 

  
taxa de transferência do rádio 5G
 

Esta carta indica a taxa de transferência do rádio gigahertz 5 e atualiza cada 30 segundos.
 



  
Clientes superiores
 

O gráfico de barra horizontal indica os cinco clientes superiores com a maioria de
quantidade de tráfego trocada sobre a rede.
 
Nota: Neste exemplo, há somente dois clientes conectados à rede.
 

  
Utilização SSID
 

A utilização do Service Set Identifier (SSID) indica um visualização de como cada SSID está
sendo usado. Pode indicar até cinco SSID, segundo o número de SSID configurados no
WAP.
 
Nota: Neste exemplo, somente dois SSID são configurados. Estes SSID são Rick e Morty.
 



  
USO de rede
 

Gráfico linear indica a taxa de transferência dos Ethernet do WAP cada 30 segundos.
 
Pairo (opcional) de etapa 1. o cursor sobre um ponto no gráfico para ver a tempo taxas de
transmissão específicas e comparativas de pontos específicos na rede.
 
Nota: Neste exemplo, o ponto 14:47:06 é visto.
 

 
Etapa 2. Clique sobre a transferência de arquivo pela rede ou transfira-a para ter uma ideia
isolada do USO de rede.
 
Nota: Neste exemplo, uma ideia isolada da transferência é escolhida.
 



  
Acesso rápido
 

Esta área permite que você navegue facilmente à área específica da configuração no WAP.
Clique sobre todo o link para saltar a sua página da configuração respectiva.
 
Nota: O link para configurar a única instalação do ponto está somente disponível no
WAP581. 
 

 
Você deve agora com sucesso ter aprendido como monitorar o WAP125 e o WAP581
usando o painel.
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