
Configuração dos ajustes da tecnologia Wireless
básica em RV215W 

Objetivo
 

As redes Wireless são as redes de computador que não são conectadas por cabos. Um
Wireless Local Area Network (WLAN) é um tipo de rede Wireless que liga dispositivos
múltiplos sobre uma distância curta com o uso da radiocomunicação.
 
Este artigo explica como configurar ajustes da tecnologia Wireless básica no RV215W que
inclui a configuração da segurança de rede.
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Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Configuração das configurações básicas
 
Ajustes gerais
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > as configurações
básicas. A página das configurações básicas abre:
 



 
Etapa 2. A verificação permite no campo de rádio de permitir o rádio wireless.
 
Etapa 3. Da lista de drop-down do modo de rede Wireless escolha o modo wireless.
 

• B/G/N-Mixed — A rede contém uma mistura de Sem fio-b, de Sem fio-G, e de
dispositivos do Sem fio-n.
 
• B-Only — A rede contém somente dispositivos do Sem fio-b.
 
• G-Only — A rede contém somente dispositivos do Sem fio-G.
 
• N-Only — A rede contém somente dispositivos do Sem fio-n.
 
• B/G-Mixed — A rede contém uma mistura de dispositivos do Sem fio-b e do Sem fio-G.
 
• G/N misturou — A rede contém uma mistura de dispositivos do Sem fio-G e do Sem fio-n.
 

Etapa 4. Se o modo de rede contém os dispositivos do Sem fio-n clicam o botão de rádio
que corresponde à largura de banda desejada do sinal wireless no campo wireless da
seleção da faixa. Mais alta a largura de banda maior a quantidade de dados que o sinal
pode levar.
 

• 20 megahertz — A frequência padrão para um sinal wireless.
 
• 20/40 de megahertz — Usa automaticamente 40 megahertz um sinal 20 megahertz e.
Um sinal 40 megahertz fornece mais largura de banda mas é inclinado mais interferência.
Esta opção é usada somente se os dispositivos Wireless conectados são compatíveis com
40 frequências MHZ.
 

Etapa 5. Da lista de drop-down wireless do canal escolha um canal wireless para o rádio.
Escolha um canal que não seja atualmente em uso por redes vizinha.
 
Etapa 6. Da lista de drop-down do VLAN de gerenciamento AP escolha um VLAN que seja
se transformar o VLAN de gerenciamento.
 



A verificação (opcional) de etapa 7. permite no campo U-APSD de permitir a entrega
automática não programada da economia de energia (U-APSD). U-APSD é uma
característica que permita que o rádio conserve a potência. Contudo U-APSD pode reduzir o
desempenho da taxa de transferência de dados do rádio.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique.
  

Edite a tabela wireless
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > as configurações
básicas. A página das configurações básicas abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da rede que você quer editar na tabela wireless.
 
Etapa 3. O clique edita para editar a rede especificada.
 
Etapa 4. Clique o botão da possibilidade SSID para permitir a rede. O Service Set Identifier
(SSID) é o nome da rede Wireless.
 
Etapa 5. Dê entrada com o nome da rede no campo de nome SSID. Todos os dispositivos
na rede devem usar este SSID para se comunicar um com o otro.
 
Etapa 6. Verifique a transmissão SSID para permitir a transmissão wireless. O RV215W
anuncia sua Disponibilidade aos dispositivos Wireless próximos quando a transmissão SSID
é permitida.
 
Passo 7. Verifique a rede de convidado para fazer à rede configurada uma rede de
convidado. Uma rede de convidado é uma seção pequena de uma rede projetada para
usuários provisórios. Isto é usado para permitir que o convidado use a rede sem a
necessidade de expor chaves privadas do Wi-fi.
 
Nota: A rede de convidado não pode ser configurada no VLAN de gerenciamento AP.
 
Etapa 8. Da lista de drop-down VLAN escolha o VLAN que é associado com a rede.
 
Etapa 9. Isolamento wireless da verificação com o SSID para não permitir que os



dispositivos na rede especificada comuniquem-se um com o otro.
 
Etapa 10. Verifique WMM para permitir os multimédios do Wi-fi (WMM) na rede. WMM é
usado para aumentar a fluência dos multimédios sobre dispositivos Wireless. WMM dá o
tráfego dos multimédios que é enviado sobre uma prioridade mais alta da conexão Wireless.
 
A verificação (opcional) WPS de etapa 11. para atribuir a rede especificada como um Wi-fi
protegeu a rede da instalação (WPS). WPS é uma característica que permita uma
configuração de rede fácil e segura. Esta característica permite dispositivos conectar
facilmente à rede.
 
Etapa 12. Click Save.
  

Segurança do desabilitação
 

A segurança Wireless pode ser desabilitada no RV215W para a acessibilidade ao
estabelecer redes de teste, porém a Segurança de desabilitação não é recomendada.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > as configurações
básicas. A página das configurações básicas abre.
 
Etapa 2. Verifique a caixa da rede que você quer editar.
 
Etapa 3. O clique edita o modo de segurança para editar a Segurança da rede especificada.
A página das configurações de segurança abre:
 
Etapa 4. (opcional) da lista de drop-down seleta SSID escolhe o SSID que você quer
configurar a Segurança para.
 

 
Etapa 5. Da lista de drop-down do modo de segurança escolha deficiente. A Segurança é
desabilitada para a rede Wireless.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique.
  

Configurar a Segurança WEP
 

O Wired Equivalent Privacy (WEP) é um algoritmo que fixe uma rede Wireless. O WEP
fornece um método de criptografia básico que seja menos seguro do que o WPA. O WEP é
usado quando os dispositivos da rede conectada não apoiam o WPA.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > as configurações
básicas. A página das configurações básicas abre.
 
Etapa 2. Verifique a caixa da rede que você quer editar.
 



Etapa 3. O clique edita o modo de segurança para editar a Segurança da rede especificada.
A página das configurações de segurança abre:
 

 
Etapa 4. (opcional) da lista de drop-down seleta SSID escolhe o SSID que você quer
configurar a Segurança para.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down do modo de segurança escolha o WEP.
 
Etapa 6. Da lista de drop-down do tipo do autenticação escolha um tipo do autenticação
para a rede Wireless.
 

• Sistema aberto — Qualquer um pode associar com o Access point, mas a chave de WEP
é precisada de passar o tráfego através do Access point da rede.
 
• Chave compartilhada — Uma chave de WEP é precisada de associar com o Access point
e de passar o tráfego através do Access point da rede.
 

Passo 7. Da lista de drop-down da criptografia escolha um método de criptografia para a
chave de WEP.
 

• 10/64-bit(10 encantam dígitos) — Fornece uma chave 40-bit.
 
• 26/128-bit(26 encantam dígitos) — Fornece uma chave do 104-bit. Esta é a criptografia
mais segura.
 

Etapa 8. Entre em uma frase de passagem que seja maior de oito caráteres no campo da
frase de passagem.
 
Etapa 9. O clique gerencie para criar chaves na chave 1, a chave 2, a chave 3, e fecha 4
campos.



Nota: Você pode igualmente manualmente teclas ENTER na chave 1, a chave 2, a chave 3,
e para fechar 4 campos.
 
Etapa 10. Da lista de drop-down da chave TX escolha a chave que os usuários devem
incorporar para alcançar a rede Wireless.
 
A verificação (opcional) de etapa 11. desmascara a senha para revelar as sequências de
caracteres das chaves.
 
Etapa 12. Click Save.
  

Configurar a Segurança WPA-pessoal
 

O Wi-Fi Protected Access (WPA) é um padrão de segurança para redes Wireless. O WPA
foi criado para substituir o WEP devido às falhas de Segurança no WEP. WPA-pessoal é
uma versão do WPA que é usado para redes com somente alguns usuários. WPA-pessoal
fornece uma chave compartilhada que cada usuário se use para alcançar a rede Wireless.
O WPA foi introduzido com o Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) e o Advanced
Encryption Standard (AES) dos métodos de criptografia chave. Mais dispositivos de rede de
comunicação apoiam o TKIP, porém o AES é o método de criptografia mais forte.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > as configurações
básicas. A página das configurações básicas abre.
 
Etapa 2. Verifique a caixa da rede que você quer editar.
 
Etapa 3. O clique edita o modo de segurança para editar a Segurança da rede especificada.
A página das configurações de segurança abre:
 

 
Etapa 4. (opcional) da lista de drop-down seleta SSID escolhe o SSID que você quer
configurar a Segurança para.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down do modo de segurança escolha WPA-pessoal.
 
Etapa 6. Da lista de drop-down da criptografia escolha um método de criptografia para a
chave WPA.
 

• TKIP/AES — Esta opção é escolhida quando não todos os dispositivos conectados à



rede Wireless apoiam o AES.
 
• AES — Esta opção é preferível se todos os dispositivos conectados aos dispositivos
Wireless apoiam o AES.
 

Etapa 7. Incorpore uma chave de segurança ao campo de chave de segurança.
 
A verificação (opcional) de etapa 8. desmascara a senha para revelar a sequência de
caracteres da chave.
 
Etapa 9. Incorpore um momento ao campo chave da renovação. Esta é a quantidade de
tempo que o RV215W usará a chave antes que gerencia um novo.
 
Etapa 10. Salvaguarda do clique.
  

Configurar a Segurança da WPA-empresa
 

O Wi-Fi Protected Access (WPA) é um padrão de segurança para redes Wireless. O WPA
foi criado para substituir o WEP devido às falhas de Segurança no WEP. A WPA-empresa é
uma versão do WPA que é recomendado para uma rede com muitos usuários tais como um
negócio. A autenticação usada para aceder é controlada por um servidor Radius. Isto
significa que cada usuário conectado estará dado uma chave original para alcançar a rede
Wireless. O WPA foi introduzido com o Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) e o Advanced
Encryption Standard (AES) dos métodos de criptografia chave. Mais dispositivos de rede de
comunicação apoiam o TKIP, porém o AES é o método de criptografia mais forte.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > as configurações
básicas. A página das configurações básicas abre.
 
Etapa 2. Verifique a caixa da rede que você quer editar.
 
Etapa 3. O clique edita o modo de segurança para editar a Segurança da rede especificada.
A página das configurações de segurança abre:
 

 
Etapa 4. (opcional) da lista de drop-down seleta SSID escolhe o SSID que você quer
configurar a Segurança para.
 



Etapa 5. Da lista de drop-down do modo de segurança escolha a WPA-empresa.
 
Etapa 6. Da lista de drop-down da criptografia escolha um método de criptografia para a
chave WPA.
 

• TKIP/AES — Esta opção é escolhida quando não todos os dispositivos conectados à
rede Wireless apoiam o AES.
 
• AES — Esta opção é preferível se todos os dispositivos conectados aos dispositivos
Wireless apoiam o AES.
 

Etapa 7. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor
Radius ao campo do servidor Radius.
 
Etapa 8. Entre no número de porta usado para alcançar o servidor Radius no campo de
porta RADIUS.
 
Etapa 9. Incorpore a chave pré-compartilhada para os usuários Wireless ao campo de
chave compartilhada. Uma chave pré-compartilhada é uma chave que seja usada para
todos os usuários. A característica de chave pré-compartilhada é uns recursos de
segurança adicionados ao lado da autenticação RADIUS.
 
Etapa 10. Incorpore um momento ao campo chave da renovação. Esta é a quantidade de
tempo que o RV215W usará a chave antes que gerencia um novo.
 
Etapa 11. Salvaguarda do clique.
  

Configurar a Segurança misturada WPA2-Personal/WPA2-Personal
 

O acesso protegido por wi-fi 2 (WPA2) é um padrão de segurança para redes Wireless. O
WPA2 é um realce do WPA. O WPA2 fornece mais Segurança do que o WPA, porém o
WPA2 exige mais potência de processamento. WPA2-Personal/WPA2-Personal misturados
são as versões do WPA2 que são usadas para redes com poucos usuários. WPA2-Personal
misturado é projetado para a compatibilidade retrógrada para uns dispositivos mais velhos
não capazes de utilizar o WPA2. Se possível, não use WPA2-Personal misturado como ele
fornece menos conexão segura. WPA2-Personal fornece uma chave compartilhada que
cada usuário se use para alcançar a rede Wireless. O WPA2 usa o Temporal Key Integrity
Protocol (TKIP) e o Advanced Encryption Standard (AES) dos métodos de criptografia. Mais
dispositivos de rede de comunicação apoiam o TKIP, porém o AES é o método de
criptografia mais forte.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > as configurações
básicas. A página das configurações básicas abre.
 
Etapa 2. Verifique a caixa da rede que você quer editar.
 
Etapa 3. O clique edita o modo de segurança para editar a Segurança da rede especificada.
A página das configurações de segurança abre:
 



 
Etapa 4. (opcional) da lista de drop-down seleta SSID escolhe o SSID que você quer
configurar a Segurança para.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down do modo de segurança escolha WPA2-Personal ou WPA2-
Personal misturada. WPA2-Personal é usado quando todos os dispositivos na rede Wireless
apoiam o AES. WPA2-Personal misturado é usado quando não todos os dispositivos
apoiam o AES.
 
Nota: O tipo de criptografia usado pelo método de segurança é indicado no campo da
criptografia.
 
Etapa 6. Incorpore uma chave de segurança ao campo de chave de segurança.
 
A verificação (opcional) de etapa 7. desmascara a senha para revelar as sequências de
caracteres da chave.
 
Etapa 8. Incorpore um momento ao campo chave da renovação. Esta é a quantidade de
tempo que o RV215W usará a chave antes que gerencia um novo.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique.
  

Configurar a Segurança misturada WPA2-Enterprise/WPA2-Enterprise
 

O acesso protegido por wi-fi 2 (WPA2) é um padrão de segurança para redes Wireless. O
WPA2 é um realce do WPA. O WPA2 fornece mais Segurança do que o WPA, porém o
WPA2 exige mais potência de processamento. WPA2-Enterprise/WPA2-Enterprise
misturados são as versões do WPA2 que são usadas para redes com muitos usuários tais
como um negócio. WPA2-Enterprise misturado é projetado para a compatibilidade
retrógrada para uns dispositivos mais velhos não capazes de utilizar o WPA2. Se possível,
não use WPA2-Enterprise misturado como ele fornece menos conexão segura. A
autenticação para determinar se um usuário acede é controlada por um servidor Radius.
Isto significa que cada usuário conectado estará dado uma chave original para alcançar a
rede Wireless. O WPA2 usa o Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) e o Advanced
Encryption Standard (AES) dos métodos de criptografia. Mais dispositivos de rede de
comunicação apoiam o TKIP, porém o AES é o método de criptografia mais forte.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > as configurações
básicas. A página das configurações básicas abre.



Etapa 2. Verifique a caixa da rede que você quer editar.
 
Etapa 3. O clique edita o modo de segurança para editar a Segurança da rede especificada.
A página das configurações de segurança abre:
 

 
Etapa 4. (opcional) da lista de drop-down seleta SSID escolhe o SSID que você quer
configurar a Segurança para.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down do modo de segurança escolha WPA2-Enterprise ou WPA2-
Enterprise misturada. WPA2-Enterprise é usado quando todos os dispositivos na rede
Wireless apoiam o AES. WPA2-Enterprise misturado é usado quando não todos os
dispositivos apoiam o AES.
 
Nota: O tipo de criptografia usado pelo método de segurança é indicado no campo da
criptografia.
 
Etapa 6. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor
Radius ao campo do servidor Radius.
 
Etapa 7. Entre na porta usada para alcançar o servidor Radius no campo de porta RADIUS.
 
Etapa 8. Incorpore a chave pré-compartilhada para os usuários Wireless ao campo de
chave compartilhada. Uma chave pré-compartilhada é uma chave que seja usada para
todos os usuários. A característica de chave pré-compartilhada é uns recursos de
segurança adicionados ao lado da autenticação RADIUS.
 
Etapa 9. Incorpore um momento ao campo chave da renovação. Esta é a quantidade de
tempo que o RV215W usará a chave antes que gerencia um novo.
 
Etapa 10. Salvaguarda do clique.
  

Edite a filtração MAC
 

A filtração MAC é usada ao acesso do permit or deny à rede Wireless baseada no MAC
address do dispositivo de conexão.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > as configurações



básicas. A página das configurações básicas abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa da rede que você quer editar.
 
Etapa 3. O clique edita o MAC que filtra para criar o Access Control List MAC para a rede
especificada. A página do filtro do Sem fio MAC abre:
 



 
Etapa 4. A verificação permite de permitir o MAC que filtra na rede.
 
Etapa 5. Clique o botão de rádio que corresponde à lista desejada datilografa dentro o
campo de controle da conexão.
 

• Impeça PC — Impede que os PC com os endereços listados MAC incorporem a rede.
 
• Licença PC — Permite que os PC com os endereços listados MAC incorporem a rede.
 



Etapa 6. Incorpore os endereços desejados MAC à tabela de endereços MAC.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique.
  

Acesso do Time Of Day
 

Os recursos de acesso do Time Of Day são usados para permitir somente o acesso aos
usuários baseados em uma programação configurada.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > as configurações
básicas. A página das configurações básicas abre:
 
Etapa 2. Verifique a caixa da rede que você quer editar.
 
Etapa 3. Clique o acesso do Time Of Day para configurar quando os usuários podem
alcançar a rede especificada. A página do acesso do Time Of Day abre:
 

 
Etapa 4. A verificação permite no campo do período ativo de permitir o acesso do Time Of
Day para a rede.
 
Etapa 5. Incorpore o tempo em que o acesso da rede começa no campo das horas inicial.
 
Etapa 6. Incorpore o tempo em que o acesso das extremidades de rede ao campo do tempo
de interrupção.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique.
  

Edite a rede do convidado
 

Uma rede de convidado é uma seção pequena de uma rede projetada para usuários
provisórios. Isto é usado para permitir que os convidados usem a rede sem a necessidade
de expor chaves privadas do Wi-fi. Uma rede de convidado pode ser configurada para
restringir o uso do tempo de acesso e da largura de banda de um usuário.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > as configurações
básicas. A página das configurações básicas abre:
 



 
Etapa 2. O clique edita a rede de convidado para configurar a rede de convidado. A página
dos ajustes da rede do convidado abre:
 

 
Etapa 3. Incorpore uma senha que os usuários se usem para entrar na rede de convidado
no campo de senha do convidado.
 
Etapa 4. Reenter a senha que os usuários se usarão para entrar na rede de convidado no
campo de senha do convidado da confirmação.
 
Etapa 5. Incorpore o tempo onde são permitidos aos usuários ficar conectados à rede de
convidado no tempo de acesso do convidado.
 
Etapa 6. A verificação permite a restrição de largura de banda do convidado de restringir a
quantidade de largura de banda que a rede de convidado recebe.
 
Nota: O gerenciamento de largura de banda deve ser permitido na página do 



gerenciamento de largura de banda.
 
Etapa 7. Incorpore os por cento da largura de banda que é estar disponível à rede de
convidado no campo disponível da largura de banda.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique.
  

Configurar o método 1 WPS
 

A instalação protegida Wi-fi (WPS) é uma característica que forneça um fácil e fixa a
instalação da rede Wireless. A fim conectar a WPS, o dispositivo de conexão deve apoiar
WPS e deve ser compatível com Segurança WPA. O primeiro método de configuração é um
método simples que exija o botão RV215W WPS e o botão do dispositivo do cliente a ser
pressionados. Uma vez que ambos os botões são pressionados o dispositivo do cliente está
conectado à rede WPS.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > as configurações
básicas. A página das configurações básicas abre:
 

 
Etapa 2. O clique edita WPS para configurar WPS. A página WPS abre:
 
Nota: A página WPS pode igualmente ser alcançada com o Sem fio > o WPS.
 



 
Etapa 3. O clique edita para escolher a rede Wireless em que para permitir WPS.
 



 
Etapa 4. Clique o botão WPS na página WPS.
 
Etapa 5. Clique o botão WPS no dispositivo do cliente ou em uma tela de serviço público do
dispositivo do cliente para conectar o dispositivo do cliente à rede WPS.
 
O seguinte Exibir informação dos campos da configuração WPS.
 

• Estado protegido Wi-fi da instalação — O estado da configuração WPS.
 
• Nome de rede (SSID) — O nome de rede atribuído à configuração WPS pelo RV215W.
 
• WPA2-Personal — O tipo de Segurança os usos da configuração WPS.
  

Configurar o método 2 WPS
 

A instalação protegida Wi-fi (WPS) é uma característica que forneça um fácil e fixa a
instalação da rede Wireless. A fim conectar a WPS, o dispositivo de conexão deve apoiar
WPS e deve ser compatível com Segurança WPA. O segundo método exige o número Pin
do dispositivo do cliente. Uma vez que o número Pin é entrado na página WPS, o dispositivo
do cliente conecta à rede WPS.
 



Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > as configurações
básicas. A página das configurações básicas abre:
 

 
Etapa 2. O clique edita WPS para configurar WPS. A página WPS abre:
 
Nota: A página WPS pode igualmente ser alcançada com o Sem fio > o WPS.
 



 
Etapa 3. O clique edita para escolher que rede Wireless em que para permitir WPS.
 
Etapa 4. Entre no número Pin do dispositivo do cliente.
 
Etapa 5. Registro do clique para criar a rede WPS.
 
O seguinte Exibir informação dos campos da configuração WPS.
 

• Estado protegido Wi-fi da instalação — O estado da configuração WPS.
 
• Nome de rede (SSID) — O nome de rede atribuído à configuração WPS pelo RV215W.
 
• WPA2-Personal — O tipo de Segurança os usos da configuração WPS.
  

Configurar o método 3 WPS
 

A instalação protegida Wi-fi (WPS) é uma característica que forneça um fácil e fixa a
instalação da rede Wireless. A fim conectar a WPS, o dispositivo de conexão deve apoiar
WPS e deve ser compatível com Segurança WPA. O terceiro método exige o usuário entrar
no número Pin do RV215W na página de configuração WPS do dispositivo do cliente.
 



Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > as configurações
básicas. A página das configurações básicas abre:
 

 
Etapa 2. O clique edita WPS para configurar WPS. A página WPS abre:
 
Nota: A página WPS pode igualmente ser alcançada com o Sem fio > o WPS.
 



 
Etapa 3. O clique edita para escolher que rede Wireless em que para permitir WPS.
 
Etapa 4. O clique gerencie para gerar um número Pin para o RV215W.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down da vida PIN escolha a quantidade de tempo que passa antes
que um PIN novo esteja gerado.
 
Etapa 6. Inscreva o número Pin dado RV215W na configuração de dispositivo do cliente. O
dispositivo do cliente conecta à rede WPS.
 
O seguinte Exibir informação dos campos da configuração WPS.
 

• Estado protegido Wi-fi da instalação — O estado da configuração WPS.
 
• Nome de rede (SSID) — O nome de rede atribuído à configuração WPS pelo RV215W.
 
• WPA2-Personal — O tipo de Segurança os usos da configuração WPS.
 


	Configuração dos ajustes da tecnologia Wireless básica em RV215W
	Objetivo
	Índice
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Configuração das configurações básicas
	Ajustes gerais
	Edite a tabela wireless
	Segurança do desabilitação
	Configurar a Segurança WEP
	Configurar a Segurança WPA-pessoal
	Configurar a Segurança da WPA-empresa
	Configurar a Segurança misturada WPA2-Personal/WPA2-Personal
	Configurar a Segurança misturada WPA2-Enterprise/WPA2-Enterprise
	Edite a filtração MAC
	Acesso do Time Of Day
	Edite a rede do convidado
	Configurar o método 1 WPS
	Configurar o método 2 WPS
	Configurar o método 3 WPS



