
O desempenho wireless derruba dispositivos
RV160W RV260W 
Objetivo

Este artigo é escrito para as empresas de pequeno porte ou as organizações que apontam
aumentar a confiança e ou a velocidade de seu Wireless Local Area Network (WLAN). Este
artigo centra-se sobre três pontas rápidas para melhorar o desempenho ou a confiança
usando dispositivos RV160W/RV260W.

Requisitos

RV160W●

RV260W●

Introdução

Porque o padrão wireless evoluiu ao longo do tempo, as características são adicionadas
que expandem as capacidades de dispositivos. Utilizando estas características permita um
WLAN mais seguro e mais rápido. As três pontas que nós estaremos cobrindo neste artigo
são como segue:

Explosão do quadro1.
Gerenciamento de canal2.
MU-MIMO3.

Ponta 1 – Podemos nós espremer ainda mais desempenho fora
deste dispositivo? Explosão do quadro

Você obteve-a. Uma outra opção que você possa permitir é modo de intermitência do
quadro. O modo de intermitência do quadro ganha a velocidade removendo as despesas
gerais, ou a formalidade de transferências de dados. Construído nos quadros que levam os
dados são três componentes principais: um encabeçamento, os dados reais enviados e uma
verificação de integridade naquele dados. O encabeçamento identifica o remetente, o
receptor e que dados a esperar. A verificação de integridade atua como uma verificação que
a transferência dos dados não esteve alterada. Os dados são exatamente esses, os dados
de uma imagem, o vídeo ou o texto etc.

Deixe-nos agora dizê-lo estão enviando um vídeo de um cachorrinho que esforça-se para
ficar acordado. Através de sua rede Wireless, este arquivo de vídeo é dividido em partes
menores e transferido através da rede como o normal. Normalmente, cada pedaço desse
vídeo ainda contém um encabeçamento, os dados e a verificação de integridade. Qual pode
adicionar muito tempo à emissão do vídeo inteiro. A explosão do quadro é os meios que
dizem do “mim sabe que você está enviando um vídeo, você não precisa de me dizer o que
cada pacote único é. Eu reconhecerei um cachorrinho adorável quando eu ver um.” No
curso de transferir o vídeo inteiro, você ganharia o tempo e ganharia a velocidade



estourando os quadros.

Para permitir o modo de intermitência do quadro em seu RV160W/RV260W, siga estas
etapas.

Etapa 1. Clique sobre o Sem fio, a seguir ajustes avançados.

Etapa 2. Através da parte superior da página avançada dos ajustes, a primeira opção para
ambos os 2.4 G e 5 G são explosão do quadro. Verifique a caixa da possibilidade de ambos.

Etapa 3. Após ter permitido a explosão do quadro, clique o botão Apply Button piscar no
canto superior do assistente da tela.

Ponta 2 – Que se meu WiFi foi incerto? Gerenciamento de canal

Se você encontra que seu roteador Wireless se tornou flocoso e um gateway incerto do
Internet, investigações adicionais seria exigido. Se você pode usar um analisador de
espectro você poderia ver se há utilização de canal alta ou outras interferências. Os
resultados do analisador definirão que seleções do canal ou da largura de banda de canal
você mudaria manualmente. Por exemplo, os canais que são ocupados por um número
outros de pontos de acesso Wireless, das organizações ou dos negócios circunvizinhos



seriam os canais que você quereria evitar. Manualmente mudar o canal wireless em seu
RV160W/RV260W pode ajudar a evitar a interferência dos dispositivos próximos.

Note que o processo abaixo está riscando a superfície do que é possível em termos de
diagnosticar suas consternações de WiFi. Mais, nossa configuração recomendada oficial
para o canal e a largura de banda de canal são auto. A razão que é que o roteador Wireless
estará monitorando continuamente as condições da rede e se você seleciona um canal
manual, permanecerá nesse ajuste. Oposto à adaptação a desdobrar condições de rede. Se
você gostaria de ver artigos detalhados neste, deixe-nos sabem nos comentários.

Nota: Esta ponta é para os povos que estão apontando melhorar a confiança em um
ambiente alto da interferência.

Para mudar manualmente o canal ao pesquisar defeitos WiFi, siga estas etapas;

Etapa 1. Clique o Sem fio, a seguir clique a caixa suspensa da largura de banda de canal, a
seguir selecione 20 megahertz. Conclua selecionando o canal 10.

Etapa 2. Clique agora sobre a aba 5G, a seguir clique a caixa suspensa da largura de banda
de canal, selecione 40 megahertz e conclua-os selecionando o canal 149.



Etapa 3. Clique o botão Apply Button no canto superior do assistente para ajustar as
mudanças.

Como sempre, antes de retirar sua sessão de gerenciamento com o roteador, seja certo
clicar o botão Save Button piscar no canto superior do assistente da tela. Isto assegurar-se-
á de que seus ajustes persistam com os reinícios.

Ponta 3 – Como eu guardo todos estes clientes? Permitindo MU-
MIMO

Se você é estranho com MU-MIMO a primeira coisa a saber é que não é o nome de um
caráter valente em um próximo filme de Disney. É uma característica que ajude sua rede
Wireless a ser mais eficiente e segura. Esta ponta será especialmente útil se você apoia
muitos clientes em uma área menor.

Etapa1. Após o registro em seu Sem fio do clique RV160W/RV260W, clique então 5G e na
parte inferior desta página, clicam sobre.



Nota: Como as cabeças acima, MU-MIMO estão somente disponíveis para o dispositivo
RV260W. Para utilizar igualmente MU-MIMO as necessidades do cliente/dispositivo de
apoiar o 802.11 AC acenam o padrão 2.

Conclusão

Estas poucas pontas são grandes primeiras etapas em melhorar seu WLAN, mas há
sempre mais a aprender e mais a configurar. Sinta livre mergulhar em outros assuntos em
dispositivos RV160W/RV260W. Se você obteve a este ponto e sente um pouco
decepcionado que não havia nenhuns vídeos dos cachorrinhos que caem adormecidos, nós
obtivemo-lo.

Guia de Troubleshooting●

Configurar o timeout de sessão●

Configurar opções DMZ●

https://www.youtube.com/watch?v=iowuTpD2Z2U
https://www.youtube.com/watch?v=iowuTpD2Z2U
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5857-troubleshooting-on-rv160x-and-rv260x.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5867-session-timeout-settings-on-the-rv160-and-rv260-routers.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5875-dmz-options-for-rv160-rv260-routers.html
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