
Configuração sem fio em RV180W 
Objetivo
 

Com o utilitário de configuração da Web, um usuário pode mudar vários ajustes wireless no
RV180W de modo que o roteador seja executado em seu desempenho ideal. Este artigo
explica como configurar ajustes da tecnologia Wireless básica no RV180W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180W
  

Etapas do procedimento
 

Este artigo tem as seguintes categorias secundárias.
 
• Tabela wireless da configuração básica  
• Adicionar/edite o modo de segurança
 

• Adicionar/edite a filtração MAC  
• Adicionar/edite o Wi-fi Multimedia(WMM)  
• Adicionar/edite a programação de Identifier(SSID) do conjunto de serviço
 
Etapa1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher o Sem fio > as configurações
básicas. A página das configurações básicas abre.
 

– Configuração WEP
– Configuração WPA/WPA2 pessoal
– Configuração da empresa WPA/WPA2
– Configuração WPA2 misturada pessoal
– Configuração misturada da empresa WPA2



 
 
A etapa 2.Click permite de permitir as redes Wireless.
 

 
Etapa 3. Do campo da gota-para baixo do modo de rede Wireless, escolha um modo de
rede Wireless.
 

• B/G/N-Mixed — Permite que os dispositivos do Sem fio-n, do Sem fio-b, e do Wireless-G
conectem à rede.
 



• B somente — Permite somente dispositivos do Sem fio-b conectam à rede.
 
• G somente — Permite somente dispositivos de Wireless-G conectam à rede.
 
• N somente — Permite somente dispositivos do Sem fio-n conectam à rede.
 
• B/G-Mixed — Permite que os dispositivos do Sem fio-b e do Wireless-G conectem à rede.
 
• G/N-Mixed — Permite que os dispositivos de Wireless-G e do Sem fio-n conectem à
rede.
 

 
Etapa 4. Se você escolheu B/G/N-Mixed, N-Only, ou G/N-Mixed na etapa precedente,
escolha o 20MHz ou o 20/40MHz da lista de drop-down da largura de banda de canal
ajustar a largura de banda wireless e controlar a faixa lateral a que é usado para o canal
secundário ou da extensão quando o AP se está operando em uma largura do canal 40
megahertz. Que 20MHz é na faixa e no 40MHz mais baixos é a faixa superior.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down wireless do canal, escolha um canal conectar a.
 



 
Etapa 6. Verifique a possibilidade no campo U-APSD (economia de energia WMM) permitir
a entrega automática não programada da economia de energia (U-APSD) (ou a economia
de energia WMM) de conservar a potência.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
 
Nota: Isto não permitirá o Sem fio ainda. Você precisa de seguir a configuração básica
wireless para terminar permite a transmissão do canal wireless.
  

Tabela wireless da configuração básica
 

Etapa1. Verifique a caixa de verificação na primeira coluna do Service Set Identifier (SSID)
que você quer editar.
 

 
Etapa 2. O clique edita para editar as propriedades SSID.
 



 
Etapa 3. Na coluna da possibilidade SSID, verifique a caixa de verificação da possibilidade 
para permitir um SSID.
 

 
Etapa 4. Na coluna do nome SSID, dê entrada com o nome SSID da rede Wireless.
 



 
Etapa 5.(Optional) Na coluna da transmissão SSID, verifique a caixa de verificação para
transmitir o SSID a outros dispositivos Wireless.
 
Nota: Se não transmitido lhe tenha menos tendência ter a questão de segurança como o
homem no ataque e na reunião médios no ataque médio.
 

 
Etapa 6. Incorpore um ID de VLAN esse os associados à rede com à coluna VLAN.



 
Passo 7. Na coluna máxima dos clientes da associação, entre no número máximo de
clientes a ser associados com o SSID.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
  

Adicionar/edite o modo de segurança
 

Esta seção configura a Segurança adicionada ao identificador do conjunto do serviço
individual (SSID).
 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação na primeira coluna do Service Set Identifier (SSID)
que você quer editar.
 



 
Etapa 2. Clique o modo de segurança da edição para editar o modo de segurança de 
configurações de segurança que SSID.The a página abre.
 

 
Etapa 3. Escolha um SSID da lista de drop-down seleta SSID.
 



 
Etapa 4. Clique o botão de rádio da possibilidade no isolamento wireless dentro do SSID
para impedir os dispositivos conectados à conexão de rede dos recursos e dos
computadores de acesso que são conectados à rede por uma conexão ligada com fio.
 



 
Etapa 5. Escolha um modo de segurança da lista de drop-down da Segurança.
 

• Deficiente — Nenhuma Segurança. Todo o dispositivo pode conectar.
 
• WEP — Wired Equivalent Privacy. Considera-se menos seguro do que outro enquanto
pode facilmente se quebrar em.
 
• WPA-pessoal — Criptografia dos apoios TKIP. A autenticação pessoal é a chave
preshared (PSK) que é uma frase de passagem alfanumérica compartilhada com o par
wireless.
 
• WPA-empresa — Usos WPA com autenticação de servidor Radius.
 
• WPA2-Personal — Este modo apoia a criptografia de AES e este usa a autenticação
baseada preshared da chave (PSK).
 
• WPA2-Enterprise — Usos WPA2 com autenticação de servidor Radius.
 
• Misturados WPA-pessoais — Permite que o cliente o WPA e o WPA2 conectem
simultaneamente usando a autenticação PSK.
 
• WPA-empresa misturada — Permite que os clientes o WPA e o WPA2 conectem
simultaneamente usando a autenticação RADIUS.
  

Configuração WEP
 

Este documento explica como configurar configurações de segurança WEP. O Wired
Equivalent Privacy (WEP) é um algoritmo de segurança para redes Wireless. Ajuda em



fornecer a confidencialidade de dados comparável àquela de uma rede ligada com fio
tradicional.
 

 
Etapa 6. Escolha o tipo de autenticação da lista de drop-down do tipo do autenticação.
 



 
Etapa 7. Escolha a criptografia 64-bit ou do 128-bit da lista de drop-down da criptografia.
 



 
Etapa 8. Inscreva a frase de passagem desejada no campo da frase de passagem. O clique
gerencie para gerar as chaves respectivas. Escolha a chave que você quer usar dos botões
de rádio da chave de WEP.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças, cancelamento para rejeitá-las ou 
de volta à página dos ajustes da tecnologia Wireless básica.
  

Configuração WPA/WPA2 pessoal
 

O Wi-Fi Protected Access (WPA) é um protocolo de segurança projetado melhorar em cima
dos recursos de segurança do Wired Equivalent Privacy (WEP). As melhorias sobre o WEP
incluem a criptografia de dados e a autenticação de usuário. Os algoritmos usados
são Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) e Segurança da criptografia avançada (AES).
Este documento explica a configuração da segurança Wireless no modo de segurança WPA
e WPA2 pessoal.
 



 
Etapa 10. Escolha o TKIP ou o TKIP + o AES da lista de drop-down da criptografia.
 

• TKIP — Usa a mistura chave para adicionar a Segurança à rede. 
 
• AES — Usa um método de criptografia de bit 128 para adicionar a Segurança à rede.
 

Nota: WPA2-Personal usa somente o AES porque o tipo de criptografia como o AES é
geralmente mais rápido e mais seguro.
 
Etapa 11. Incorpore a chave compartilhada pelo roteador e por seus outros dispositivos de
rede. Deve mandar 8-63 caracteres ASCII ou 64 encantar caráteres.
 
Etapa 12. A verificação (opcional) desmascara a senha para considerar a chave WPA no
texto claro.
 
Etapa 13. Incorpore o período de renovação da chave do grupo, que diz ao roteador como
frequentemente deve mudar chaves de criptografia.
 
Etapa 14. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças, cancelamento para rejeitá-las ou
 de volta à página dos ajustes da tecnologia Wireless básica.
  

Configuração da empresa WPA/WPA2
 

São WPA-pessoais, WPA2-Personal, WPA-empresa, e WPA2-Enterprise. O WPA2 é mais
seguro e é recomendado sobre o WPA, porém alguns dispositivos não puderam apoiar o
WPA2 assim que o WPA devem ser usados. O WPA representa o acesso protegido por wi-
fi, que é um padrão de segurança mais forte do que a criptografia de WEP. A empresa
refere a utilização do servidor Radius para a autenticação, quando o RAIO representar o



Remote Authentication Dial-In User Service. Esta opção caracteriza o WPA usado na
coordenação com um servidor Radius para a authenticação do cliente e deve somente ser
usada quando um servidor Radius é conectado ao roteador.
 
Etapa 15. Incorpore a informação radius no servidor Radius preliminar e no servidor radius
secundário.
 

• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor Radius — O endereço
IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor Radius.
 
• Porta de servidor Radius — O número de porta usado pelo servidor Radius.
 
• Dê entrada ao código secreto compartilhado que consiste em 8 a 63 caráteres.
 

 
 
Etapa 16. Escolha o TKIP ou o TKIP + o AES da lista de drop-down da criptografia.
 

• TKIP — Usa a mistura chave para adicionar a Segurança à rede. 
 
• AES — Usa um método de criptografia de bit 128 para adicionar a Segurança à rede.
 
Nota: WPA2-Enterprise usa somente o AES porque o tipo de criptografia como o AES é
geralmente mais rápido e mais seguro.
 

Etapa 17. A verificação (opcional) desmascara a senha para considerar a chave WPA no
texto claro.
 
Etapa 18. Incorpore um período de timeout chave da renovação. Isto diz ao Access point



como frequentemente deve mudar chaves de criptografia. O padrão é 3600 segundos (60
minutos)
 
Etapa 19. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças, cancelamento para rejeitá-las ou
 de volta à página dos ajustes da tecnologia Wireless básica.
  

Misturado WPA2 pessoal
 

 
Etapa 20. Usos WPA2 misturados pessoais TKIP + AES como o tipo de criptografia.
 



 
Etapa 21. Incorpore uma chave do wpa ao campo chave WPA.
 



 
Etapa 22. A verificação (opcional) desmascara a senha para considerar a chave WPA no
texto claro.
 



 
Etapa 23. Incorpore um período de timeout chave da renovação. Isto diz ao Access point
como frequentemente deve mudar chaves de criptografia. O padrão é 3600 segundos (60
minutos)
 
Etapa 24. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças, cancelamento para rejeitá-las ou
 de volta à página dos ajustes da tecnologia Wireless básica.
  

Empresa WPA2 misturada
 

Etapa 25. Incorpore a informação radius no servidor Radius preliminar e no servidor radius
secundário.
 

• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor Radius — O endereço
IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor Radius.
 
• Porta de servidor Radius — O número de porta usado pelo servidor Radius.
 
• Dê entrada ao código secreto compartilhado que consiste em 8 a 63 caráteres.
 



 
Etapa 26. A empresa WPA2 misturou usos TKIP + AES como o tipo de criptografia.
 
Etapa 27.Enter um o período de timeout chave da renovação. Isto diz ao Access point como
frequentemente deve mudar chaves de criptografia. O padrão é 3600 segundos (60
minutos)
 
Etapa 28. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças, cancelamento para rejeitá-las ou
 de volta à página dos ajustes da tecnologia Wireless básica.
  

Adicionar/edite a filtração MAC
 

A filtração do MAC address permite-o de obstruir ou permitir o tráfego que vem das
máquinas ou dos dispositivos conhecidos. Trafique a vinda dentro de um endereço de MAC
especificado será filtrado então baseou em se você escolheu obstruir ou lhe permitir a
permissão. Este artigo ajuda em permitir ou em obstruir o MAC address da conexão à rede
Wireless.
 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação na primeira coluna do Service Set Identifier (SSID)
que você quer editar.
 



 
Etapa 2. O clique edita a filtração MAC. A página de filtração MAC abre.
 

 
Etapa 3. Escolha o SSID alterar da lista de drop-down seleta SSID.



 
Etapa 4. O clique permite de permitir a filtração MAC.
 



 
Etapa 5. Clique o bloco ou reserve-o controlar endereços MAC da conexão a uma rede
Wireless.
 



 
Etapa 6. Incorpore os endereços desejados MAC.
 
Etapa 7. Clique a lista do cliente Wireless para ver todos os clientes Wireless disponíveis.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique.
  

Adicionar/edite os multimédios do Wi-fi (WMM)
 

Etapa1. Verifique a caixa de verificação na primeira coluna do Service Set Identifier (SSID)
para editar.
 



 
Etapa 2. O clique edita WMM. A página WMM abre.
 

 



Etapa 3. Escolha o SSID da lista de drop-down seleta SSID para que o WMM deve ser
permitida.
 

 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir WMM. WMM ajuda
no tráfego Wireless da prioridade de acordo com quatro categorias.
 

• 1 — A mais baixa fila de prioridade, throughput elevado. Os dados maiorias que exigem o
throughput máximo e não são sensíveis ao tempo são enviados tipicamente a esta fila
(dados FTP, por exemplo).
 
• 2 — Fila de prioridade média, taxa de transferência média e atraso. A maioria de dados
tradicionais IP são enviados a esta fila.
 
• 3 — Fila de alta prioridade, dados sensíveis ao tempo do mínimo delay.usually tais como
o vídeo e a outra mídia fluente.
 
• 4 — A fila a mais prioritária, dados sensíveis ao tempo do mínimo delay.usually tais como
VOIP.
 

Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar mudanças, cancelamento para rejeitá-los, 
restauração para restaurar às configurações de fábrica ou de volta à página dos ajustes da
tecnologia Wireless básica.
  

Adicionar/edite o programa do Service Set Identifier (SSID)
 



Etapa1. Verifique a caixa de verificação na primeira coluna do Service Set Identifier (SSID)
para editar.
 

 
Etapa 2. O clique edita a programação SSID. A página da programação SSID abre.
 

 
Etapa 3. Escolha o SSID da lista de drop-down seleta SSID para que a programação deve
ser permitida.
 



 
Etapa 4. Verifique o período ativo permitem a caixa de verificação de permitir a
programação.
 

 
Etapa 5. Escolha as horas inicial de deixam cair para baixo.
 

 
Etapa 6. Escolha o tempo de interrupção da gota para baixo.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar mudanças, cancelamento para rejeitá-las ou
para ir para trás de volta à página dos ajustes da tecnologia Wireless básica.
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