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Configurar ajustes da tecnologia Wireless básica
em um Series Router rv 

Objetivo
 

A rede de comunicação Wireless opera-se enviando a informação sobre as ondas de rádio,
que podem ser mais vulneráveis aos intrusos do que uma rede ligada com fio. Você pode
tomar estas etapas para manter sua rede mais segura configurando os ajustes da
tecnologia Wireless básica do roteador. Os Series Router rv fornecem-lhe os quatro
identificadores do conjunto do serviço padrão (SSID) esse uso as mesmas senhas padrão
que podem ser personalizadas para aumentar a segurança de rede.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar os ajustes da tecnologia Wireless básica de
seu Series Router rv.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Série rv
  

Versão de software
 

1.0.3.16 — RV130W
1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.21 — RV134W
  

Configuram ajustes da tecnologia Wireless básica
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha o Sem fio > as configurações básicas
.
 
Nota: As imagens neste artigo são tomadas do roteador RV130W. As opções de menu
podem variar pelo dispositivo.
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Etapa 2. Assegure-se de que a caixa de verificação do rádio da possibilidade esteja
verificada para ativar redes Wireless. Esta opção é verificada à revelia contudo, o rádio nas
configurações básicas que 5G a área do RV134W não é. Verificar a caixa de verificação do
rádio da possibilidade nas configurações básicas 5G do RV134W pode ser feita para
permitir a Conectividade Sem fio-AC com seu dispositivo do cliente compatível Sem fio-AC.
Também, os RV132W e os RV134W são equipados com um interruptor físico para o rádio
wireless situado entre o porta usb e o botão reset na parte traseira do roteador. Deve estar
no posição de functionamento a poder manipular esta página.
 

 
Etapa 3. Na lista de drop-down do modo de rede Wireless, escolha um modo de rede
Wireless.
 
As opções são:
 

B/G/N-Mixed — Permite que os dispositivos do Sem fio-b, do Wireless-G, e do Sem fio-n
conectem à rede. Escolher B/G/N-Mixed permitirá que uma escala dos dispositivos conecte a
sua rede Wireless.
B-Only — Permite os dispositivos que apoiam somente o padrão 802.11b para conectar à
rede. O Sem fio-b tem uma taxa de dados brutos máxima de 11 Mbit/s. Dispositivo nesta
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interferência wireless da experiência da faixa frequentemente do outro Produtos que opera-se
na escala de frequência em ghz 2.4.
G-Only — Permite os dispositivos que apoiam somente o padrão de Wireless-G para
conectar à rede. O padrão 802.11g opera-se a uma taxa máxima de 54 Mbit/s na escala de
frequência em ghz 2.4.
N-Only — Permite os dispositivos que apoiam somente o padrão do Sem fio-n para conectar
à rede. O padrão 802.11n opera-se na faixa de amba a frequência em ghz 2.4 gigahertz e 5.
B/G-Mixed — Permite os dispositivos que apoiam os padrões 802.11b e 802.11g para
conectar à rede.
G/N-Mixed — Permite os dispositivos que apoiam os padrões 802.11g e 802.11n para
conectar à rede.
 

Nota: Se seus dispositivos do cliente Wireless operam sobre um modo de rede Wireless
específico, é o melhor escolher esse modo de rede. Por exemplo, se seus dispositivos
Wireless apoiam somente o padrão 802.11N, a seguir você deve escolher N-Only da lista de
drop-down do modo de rede Wireless. Subseqüentemente, se você tem uma escala dos
dispositivos que operam sobre modos de rede Wireless diferentes, é o melhor escolher uma
das opções misturadas do modo de rede. Neste exemplo, B/G/N-Mixed é escolhido.
 

 
Se você está usando o RV134W, os ajustes wireless adicionais podem ser configurados na
área das configurações básicas 5G para a Conectividade Sem fio-AC com seu dispositivo
do cliente Wireless Sem fio-AC compatível. Esta opção está somente disponível no
RV134W.
 
As opções são:
 

A-Only — Opera-se entre 5.725 gigahertz a 5.850 gigahertz e apoia-se até o 54 Mbps.
Escolha esta opção se você tem somente dispositivos do Sem fio-Um em sua rede.
N/AC-Mixed — Escolha esta opção se você tem uma mistura de Sem fio-n e de dispositivos
Sem fio-AC em sua rede.
A/N/AC-Mixed — Escolha esta opção se você tem uma mistura de Sem fio-Um, de Sem fio-n,
e de dispositivos Sem fio-AC em sua rede. Este é o ajuste do padrão 5G para o RV134W.
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Etapa 4. Se você selecionou B/G/N-Mixed, N-Only, ou G/N-Mixed em etapa 3, escolha a
largura de banda wireless em sua rede. Caso contrário, continue até a etapa 5.
 
Para o RV130W e o RV132W, você pode escolher a faixa wireless sob a seleção wireless
da faixa. As opções são:
 

20MHz — Trabalha com o modo de rede B/G/N-Mixed, G/N-Mixed, e de N-Only, mas pode
ser throughput mais baixo inclinado.
20/40MHz — Deixa o switch do roteador entre 20MHz e 40MHz automaticamente entre 20 e
40MHz. Tem a melhor taxa de transferência mas tão estável quanto 20MHz.
 

Nota: Neste exemplo, 20MHz é escolhido.
 

 
No RV134W, você pode escolher a faixa wireless sob a largura do canal wireless. As
opções são:
 

20MHz — Trabalha com o modo de rede B/G/N-Mixed, G/N-Mixed, e de N-Only, mas pode
ser throughput mais baixo inclinado.
20/40MHz — Deixa o switch do roteador entre 20MHz e 40MHz automaticamente entre 20 e
40MHz. Tem a melhor taxa de transferência mas tão estável quanto 20MHz.
80MHz – Esta é a configuração padrão para o RV134W. É para a taxa de transferência a
melhor para o modo Sem fio-AC.
 

Nota: Neste exemplo, 20/40MHz é escolhido.
 



 
Etapa 5. Na lista de drop-down wireless do canal, escolha o canal wireless. Escolha 1-2.412
gigahertz ou 11-2.462 gigahertz se você não é certo que canalizam para se usar.
 
Nota: Escolher o automóvel permite que o roteador mude automaticamente a frequência
sem fio a menos canal congestionado. Se sua rede tem muitos dispositivos nas 2.4
frequências em ghz, recomenda-se escolher o canal 1-2.412 gigahertz ou 11-2.462
gigahertz. A maioria de Access point da categoria de consumidor optam para canalizar o 6.
Escolhendo 1-2.412 gigahertz ou 11-2.462 gigahertz, você elimina interferências potencial
entre seus dispositivos. O canal varia levemente no intervalo de frequência e na velocidade.
Se você escolhe a frequência mais baixa, você terá uma escala wireless mais longa mas
uma velocidade mais lenta. Se você tem uma frequência mais alta, você terá uma escala
wireless mais curto mas uma velocidade mais rápida. Neste exemplo, o canal wireless é
deixado no automóvel, que é igualmente a configuração padrão.
 

 
Se você quer ajustar o canal na configuração básica 5G de seu RV134W, você pode
escolher de 36-5.180GHz a 161-5.805GHz.
 



 
Etapa 6. (opcional) na lista de drop-down do VLAN de gerenciamento AP, escolhe a rede de
área local virtual desejada (VLAN) que será usada para alcançar a utilidade com base na
Web do dispositivo. Somente este ID de VLAN poderá controlar o dispositivo.
 
Nota: Esta opção está disponível somente no RV130W.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 7. a caixa de verificação da possibilidade na área U-APSD
(economia de energia WMM) para permitir a característica automática não programada da
entrega da economia de energia (U-APSD). U-APSD é um esquema da potência-economia
aperfeiçoado para aplicativos em tempo real tais como a utilização do protocolo voice over
internet (VoIP) e a transferência de dados bidirecionais sobre o WLAN. Classificando tráfego
IP que parte como dados de voz, estes tipos de aplicativo podem aumentar a vida da bateria
e para minimizar transmita atrasos.
 
Nota: Neste exemplo, U-APSD (economia de energia WMM) é desabilitado. Contudo, esta
opção é permitida à revelia.



 
Etapa 8. Salvaguarda do clique.
  

Mude o nome de rede Wireless ou o SSID
 

Etapa 9. Na área de tabela wireless, verifique as caixas que correspondem aos SSID que
você quer configurar. Você pode editar SSID múltiplos ao mesmo tempo.
 
Nota: Neste exemplo, somente o ciscosb1 SSID é editado.
 

 
Etapa 10. O clique edita para alterar o SSID.
 

 
Etapa 11. Permita ou desabilite o SSID desejado firmando o interruptor a SOBRE. A
configuração padrão do primeiro SSID está no contudo, a configuração padrão dos SSID
restantes está.
 
Nota: Neste exemplo, o primeiro SSID é usado.
 



 
Etapa 12. Mude o nome padrão de seu SSID no campo de nome SSID.
 
Nota: Neste exemplo, o nome SSID é mudado a Network_Find.
 

 
Etapa 13. (Opcional) verifique a caixa de verificação sob a coluna da transmissão SSID se
você quer seu SSID ser visível a seus dispositivos do cliente Wireless.
 

 
Etapa 14. Click Save.
 



  
Configurar a segurança Wireless
 

Etapa 15. Na área de tabela wireless, verifique a caixa que corresponde ao SSID que você
quer configurar.
 
Nota: Neste exemplo, o Network_Find SSID é editado.
 

 
Etapa 16. O clique edita o modo de segurança.
 

 
Etapa 17. Escolha o SSID que precisa de ser editado do menu suspenso.
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Nota: Neste exemplo, Network_Find é escolhido.
 

 
Etapa 18. Escolha o modo de segurança do menu suspenso.
 

 
As opções são:
 

Deficiente — Esta é a configuração padrão. Escolher enfermos sairá da rede Wireless
inseguro assim que qualquer um com um dispositivo do cliente Wireless pode conectar à rede
facilmente.
WEP — A proteção equivalente prendida (WEP) é um tipo do legado de Segurança. Uma
combinação das letras de à F e números 0 a 9 pode ser usada neste tipo de Segurança.
WPA-pessoal — Acesso-pessoal protegido Wi-fi (WPA-pessoal) é um tipo de Segurança é
mais seguro do que o WEP, mas é mais apropriado para um ambiente doméstico. Usa a cifra
do Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) em fixar a rede Wireless. Embora um modo de
segurança do legado, ele o deixe usar uma combinação de até 64 letras e números ao
estabelecer uma senha com o WPA-pessoal. Esta opção não está disponível no RV132W e
no RV134W.
WPA-empresa — Isto é usado tipicamente nas redes de empreendimento. Exige um Remote
Authentication Dial-In User Service (RADIUS) terminar este tipo de instalação da segurança
Wireless. Esta opção não está disponível no RV132W e no RV134W.
WPA2-Personal — O WPA2 é a versão actualizado do WPA. Usa a cifra do Advanced
Encryption Standard (AES) para proteger a rede Wireless. Como WPA-pessoal, WPA2-
Personal usa uma combinação de letras e de números diferenciando maiúsculas e
minúsculas para a senha. Este tipo da Segurança é recomendado.
WPA2-Personal misturou — Deixa o roteador acomodar os dispositivos do cliente Wireless
que apoiam o WPA e o WPA2.
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WPA2-Enterprise — Como a WPA-empresa, isto é usado tipicamente nas redes de
empreendimento. Exige um RAIO terminar este tipo de instalação da segurança Wireless.
WPA2-Enterprise misturou — Este tipo da Segurança igualmente exige um RAIO e é usado
tipicamente em um ambiente de escritório.
 

Nota: Ao escolher a segurança Wireless, o roteador escolhe automaticamente a criptografia
e gerencie uma senha alfanumérica aleatória. Neste exemplo, WPA2-Personal é escolhido.
 

 
Etapa 19. Verifique a caixa de verificação de senha desmascarar para indicar a chave de
segurança no texto simples.
 
Nota: Esta será sua senha wireless. Tome a nota desta senha porque você a precisará ao
conectar a sua rede sem fio. A senha é diferenciando maiúsculas e minúsculas. Você pode
mudar a senha de acordo com sua preferência.
 

 
Etapa 20. (Opcional) ajuste o valor chave da renovação no campo chave da renovação. O
valor padrão é 3600.
 



 
Etapa 21. A salvaguarda de Saveto do clique os ajustes e o retorno às configurações
básicas pagina.
 

  
Edite a filtração MAC
 

Etapa 22. Media Access Control (MAC) estabelecido que filtra no roteador RV132W ou
RV134W. Para instruções, clique aqui. Se você está usando o RV130W, clique aqui para
saber.
 
Nota: Neste exemplo, o filtro MAC é desabilitado.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5265
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5018


  
Configurar a sociedade de VLAN
 

Etapa 23. Na área de tabela wireless, verifique a caixa que corresponde ao SSID que você
quer configurar.
 
Nota: Neste exemplo, somente o Network_Find SSID é editado.
 

 
Etapa 24. Escolha o VLAN associado com o SSID. Se você quer criar VLAN adicionais,
clique aqui.
 
Nota: Neste exemplo, é deixada na configuração padrão, VLAN1.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2687


 
Etapa 25. Click Save.
  

Permita o isolamento wireless com SSID
 

Etapa 26. Na área de tabela wireless, verifique a caixa que corresponde ao SSID que você
quer configurar.
 
Etapa 27. (Opcional) verifique a caixa de verificação sob o isolamento wireless com a coluna
SSID para permitir a característica. Com o isolamento wireless permitido, os clientes
conectados ao mesmo SSID não poderão sibilar-se. Esta característica é desabilitada à
revelia. Neste exemplo, o isolamento wireless com SSID é deixado deficiente.
 

 
Etapa 28. (Opcional) verifique a caixa de verificação sob a coluna WMM para permitir os
multimédios do Wi-fi (WMM). Esta característica permite que você atribua prioridades de
processamento diferentes aos tipos de tráfego diferentes. Você pode configurar o Qualidade
de Serviço (QoS) para fornecer prioridades e níveis de desempenho diferentes aos
aplicativos diferentes, aos usuários, ou aos fluxos de dados.
 



 
Etapa 29. (Opcional) escolha o número máximo de clientes que podem conectar à rede
Wireless selecionada no campo associado máximo dos clientes. A até são permitidos 64
clientes Wireless no RV130W. O RV132W apoia até 50 pés simultâneos clientes, quando o
RV134W apoiar até 100 clientes simultâneos.
 
Nota: Neste exemplo, os clientes associados máximos são ajustados ao 10.
 

 
Etapa 30. (Opcional) verifique a caixa de verificação sob a coluna WPS para traçar a
informação protegida Wi-fi da instalação (WPS) no dispositivo a esta rede.
 

  
Permita o portal prisioneiro
 

Etapa 31. (Opcional) na área portal prisioneira, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade se você quer permitir a característica portal prisioneira para o SSID. O portal
prisioneiro desvia usuários a um portal para entrar a antes que estejam dados o acesso. Isto
é executado tipicamente nos centros de negócios, nas alamedas, nas cafetarias, nos
aeroportos, e nos outros lugares que fornecem o acesso ao Internet wireless público. Esta
opção está disponível somente no RV130W.



 
Etapa 32. (Opcional) escolha um perfil portal prisioneiro na lista de drop-down portal do
perfil.
 
Nota: Neste exemplo, o perfil portal de PublicWebAccess é escolhido.
 

 
Etapa 33. Salvaguarda do clique para salvar sua configuração.
 

 
Você deve ver o mensagem de confirmação que os ajustes de configuração salvar com
sucesso. A tabela wireless é atualizada agora com recentemente a rede configurada.
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