
Estado das interfaces de rede no Access point
AP541N 

Objetivo
 

Os Access point (AP) apoiam prendido e acesso Wireless aos dispositivos que conectam a
ele. A página das interfaces de rede sob a aba do estado indica a vária informação em
relação às relações no Access point AP541N. O AP541 tem uma interface de rádio e uma
interface Ethernet. Este documento explica como ver o estado das relações que são
conectadas atualmente ao Access point AP541N.
  

Dispositivo aplicável
 

• Access point AP541N
  

Versão de software
 

• AP541N-K9-2.0(4)
  

Estados das interfaces de rede
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso e escolha o estado > as
interfaces de rede. A página das interfaces de rede abre:
 

 
Etapa 2. (opcional) para considerar a maioria de status recente das relações no AP, clique 
refresca para refrescar a página das interfaces de rede.
 
Etapa 3. (opcional) para mudar os ajustes da relação no AP, clique edita. Reorienta às
configurações de LAN a página onde os ajustes do LAN ligado com fio podem ser
configurados.
 
Nota: Para configurar as configurações de LAN, refira as configurações de LAN do artigo em



 Access point AP541N.
 
A área prendida dos ajustes indica a informação seguinte:
 

• MAC address — O MAC address da porta Ethernet do AP
 
• ID de VLAN — O ID de VLAN associado com a porta. É geralmente o VLAN de
gerenciamento ID que tem um valor padrão de 1.
 
• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT da porta Ethernet.
 
• Máscara de sub-rede — Máscara de sub-rede atribuída à porta.
 
• DNS-1 — Mostra o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do primeiro
Domain Name Server (DNS) como configurado na página das configurações de LAN.
Refira as configurações de LAN do artigo em Access point AP541N.
 
• DNS-2 — Mostra o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do segundo
Domain Name Server (DNS) como configurado na página das configurações de LAN.
 

Etapa 4. (opcional) para mudar as configurações de rádio wireless, clique edita. Isto
reorienta-o à página wireless das configurações de rádio onde os ajustes wireless podem
ser configurados.
 
Nota: Para configurar os ajustes wireless, refira as configurações de rádio wireless do artigo 
ponto de acesso de rádio da faixa dupla AP541N no único.
 
A área wireless dos ajustes indica a informação seguinte:
 

• Shows radiofônicos wireless o estado do rádio wireless, se está permitido ou
desabilitado.
 
• MAC address — MAC address da interface de rádio.
 
• Modo — Especifica o padrão da camada física os usos do rádio. As opções são 802.11a,
802.11b/g, 802.11a/n, 802.11b/g/n, 5GHz o 802.11 n, 2.4 GHz802.11n. Estas são versão
diferente do 802.11 wireless do protocolo. O modo dependerá do padrão distribuído na
rede. As versões diferentes variam na frequência, na taxa de dados, no tipo de modulação,
na escala e nas algumas outras características.
 
• Canal — O canal usado pelo rádio.
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