
Ajustes wireless avançados em RV215W 
Objetivo
 

A página wireless avançada dos ajustes permite que o usuário mude vários ajustes wireless
no RV215W de modo que o roteador seja executado em seu desempenho ideal.
 
Este artigo explica como configurar ajustes wireless avançados no RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Ajustes wireless avançados
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > avançou ajustes.
A página avançada dos ajustes abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir o quadro de estourar.
O provedor de serviço do Internet (ISP) fornece uma velocidade máxima em que os dados
podem viajar chamado a taxa de informação comprometida (CIR). Contudo, quando há os
pacotes dos recursos disponíveis podem ser enviados acima do limite CIR. Esta opção é
chamada intermitência de pacote de informação. A explosão do quadro aumenta a
capacidade de um cliente para transferir arquivos pela rede dados em throughputs elevados
com o uso de intervalos da espera do inter-quadro estourar uma sequência de até três
pacotes antes que tenha que esperar um período exigido. Esta característica permite que a



intermitência de pacote de informação ocorra que aumenta a velocidade de rede total.
 
Nota: O quadro estourado apoia somente 1-3 clientes. Se há mais de 3 clientes, o quadro
estourado reduz realmente a taxa de transferência da rede.
 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir WMM nenhum
reconhecimento. A opção dos multimédios do Wi-fi permite a função do Qualidade de
Serviço (QoS) que é usada para aplicativos multimídia tais como VoIP e o vídeo. Isto
permite os pacotes de rede do aplicativo multimídia ter a prioridade sobre pacotes de rede
dos dados regulares, daqui permitindo aplicativos multimídia executar o smoother e com
menos erros. Esta característica resulta na taxa de transferência dos mais eficiente mas
com taxas de erro mais altas.
 
Etapa 4. Escolha a taxa em que o dispositivo pode transmitir a informação da lista de drop-
down da taxa básica. As opções disponíveis são:
 

• 1-2 Mbps — Esta opção trabalha melhor com tecnologia Wireless mais velha.
 
• Padrão — Esta opção transmite em todas as taxas wireless padrão.
 
• Todos — Esta opção transmite em todas as taxas wireless.
 

Etapa 5. Escolha a taxa de transmissão de dados desejada da lista de drop-down da taxa
de transmissão. Esta opção está disponível se o modo de rede Wireless não é N-only. Se N-
only é faixa clara escolhida à próxima etapa.
 
Nota: As configurações de modo da rede Wireless podem ser encontradas nos ajustes da
tecnologia Wireless básica do artigo em RV215W.
 

 
Etapa 6. Escolha a taxa de transmissão de dados desejada N da lista de drop-down da taxa
de transmissão N. A taxa de transmissão de dados é ajustada dependida da velocidade da
rede do Sem fio-n. Esta opção permite que o usuário escolha a escala das velocidades de
transmissão disponíveis.
 
Nota: A rede do Sem fio-n é o nome dado para os dispositivos do hardware que apoiam a
rede Wireless 802.11n.
 
Etapa 7. Clique o botão de rádio desejado do modo de proteção CTS. A opção de proteção
do Clear To Send (CTS) permite o mecanismo de proteção, que é usado para minimizar
colisões entre estações em um ambiente 802.11b e 802.11g misturado. As opções
disponíveis são:
 



• Deficiente — O modo de proteção CTS é desabilitado.
 
• Auto — As verificações de proteção CTS somente quando necessário.
 

 
Etapa 8. Incorpore o tempo (nos milissegundos) ao campo do intervalo da baliza que um
pacote de beacon está mandado. Uma baliza é um pacote transmitido pelo dispositivo para
sincronizar a rede Wireless.
 
Etapa 9. Incorpore o intervalo de tempo desejado ao campo do intervalo DTIM. Fornece o
intervalo de tempo em que a mensagem da indicação do tráfego da entrega (DTIM) deve
ser enviada. Quando o RV215W protegeu a transmissão ou os mensagens de transmissão
múltipla para clientes associados, envia o DTIM seguinte com um valor do intervalo DTIM.
Quando os clientes ouvem as balizas estão acordados receber a transmissão e os
mensagens de transmissão múltipla.
 
Etapa 10. Incorpore o valor de limiar ao campo do ponto inicial da fragmentação. Esta
característica fornece o tamanho máximo para um pacote antes que os dados estejam
fragmentados em pacotes múltiplos.
 
Nota: Quando há uma taxa maior de erro de pacote, o ponto inicial do fragmento pode ser
aumentado para reduzir a taxa de erro.
 
Etapa 11. Incorpore o valor de limiar ao campo do ponto inicial RTS. Esta característica
fornece o intervalo de tempo em que os quadros do Request To Send (RTS) são enviados
ao receptor.
 
Etapa 12. Click Save.
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