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Ajustes sem fio avançados no RV110W 
Objetivo
 

Com o utilitário de configuração da Web, um usuário pode mudar vários ajustes sem fio no
RV110W de modo que o roteador seja executado em seu desempenho ideal. Este artigo
explica como configurar ajustes sem fio avançados no RV110W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV110W
  

Etapas do procedimento
 

Etapa 1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher o Sem fio > avançou ajustes
. A página avançada dos ajustes abre.
 

 
Etapa 2. À direita da explosão do quadro, verifique a caixa de seleção da possibilidade para
executar os dispositivos Wireless na rede no desempenho ótimo que os fabricantes dos
dispositivos permitem.
 
Etapa 3. À direita de WMM nenhum reconhecimento, verifica a caixa de seleção da 
possibilidade para enviar mais eficientemente dados mas mais erros puderam ocorrer.
 
Etapa 4. Do menu suspenso da taxa básica, escolha uma taxa em que o dispositivo pode
transmitir.
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1-2 Mbps — Esta opção trabalha melhor com tecnologia Wireless mais velha.
Padrão — Esta opção transmite em todas as taxas sem fio padrão.
Todos — Esta opção transmite em todas as taxas sem fio.
 

Etapa 5. Se o modo de rede Wireless não é N-Only, escolha a taxa de transmissão de
dados do menu suspenso da taxa de transmissão. O modo de rede Wireless pode ser
ajustado no Sem fio > nas configurações básicas.
 
Nota: O automóvel usa a taxa de transmissão de dados a mais rápida disponível.
 
Etapa 6. Se o modo de rede Wireless é N-Only, escolha a taxa de transmissão de dados do
menu suspenso da taxa de transmissão N.
 
Etapa 7. À direita do modo de proteção CTS, clique o botão de rádio deficiente para
desabilitar a proteção do Clear To Send (CTS) que verifica todas as transmissões sem fio a
e da rede, ou o automóvel do clique para usar a proteção CTS somente quando necessário.
 
Etapa 8. No campo do intervalo da baliza, incorpore o tempo aos milissegundos em que os
pacotes são enviados para sincronizar a rede Wireless.
 
Etapa 9. No intervalo DTIM, entre em como frequentemente um pacote de beacon conterá
dados novos para a rede, igualmente sabido como uma mensagem da indicação do tráfego
da entrega (DTIM).
 
Etapa 10. No ponto inicial da fragmentação, incorpore um valor para o tamanho máximo de
um pacote antes que esteja quebrado em fragmentos para uma transmissão mais fácil.
 
Etapa 11. No campo do ponto inicial RTS, incorpore um valor para o ponto inicial da Direito-
à-emissão (RTS) que é o tamanho mínimo de um pacote antes que o server comece
reajustar o tamanho do pacote.
 
Etapa 12. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
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