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Configurar ajustes da tecnologia Wireless básica
no roteador RV340W 

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
manter sua rede mais segura configurando os ajustes da tecnologia Wireless básica do
roteador. O roteador RV340W forneceu 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 do
roteador RV340W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV340W
  

Versão de software
 

1.0.01.16
  

Configurar ajustes da tecnologia Wireless básica
 
Configurar 2.4 gigahertz
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do roteador e escolha o Sem fio > as
configurações básicas > o 2.4G.
 



 

 
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.
 
Nota: O RV340W é equipado com um interruptor físico para o rádio wireless. Deve estar no 
posição de functionamento a poder manipular esta página.
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Etapa 3. Na lista de Modedrop-down da 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 com
padrões wireless diferentes conecte a sua rede Wireless.
B somente — 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 Mbps. Dispositivos nesta
interferência wireless da experiência da faixa frequentemente do outro Produtos que opera-se
na escala de frequência em ghz 2.4.
G somente — 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 do 54 Mbps na escala de
frequência em ghz 2.4.
N somente — 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 somente 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.
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Etapa 4. Se você selecionou B/G/N-Mixed, N somente, ou G/N-Mixed em etapa 3, escolha a
largura de banda wireless em sua rede. Caso contrário, vá para o passo 6.
 

20MHz — Trabalha com o modo de rede B/G/N-Mixed, G/N-Mixed, e N somente, 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, 20/40MHz é escolhido.
 

 
Etapa 5. (opcional) escolhe o botão Appropriate Radio Button ajustar um canal como
preliminar. O canal principal é usado para os dispositivos que apoiam somente os canais
20/40 de megahertz.
 
Nota: Para este exemplo, é escolhido mais baixo. Os botões de rádio podem ser
esmaecidas para fora se o canal é ajustado ao automóvel. Para mudar isto, faixa clara para
pisar 6.
 



 
Etapa 6. Na lista de drop-down do canal, escolha o canal.
 
Nota: Escolher o automóvel permite que o roteador mude automaticamente a frequência
sem fio a menos canal congestionado. Se há dispositivos numerosos que operam sobre as
2.4 frequências em ghz, recomenda-se escolher o canal 1 que se opera em 2.412 gigahertz
ou canaliza-se 11 que se opera em 2.462 gigahertz. A maioria de Access point da categoria
de consumidor optam para canalizar o 6. Escolhendo o canal 1 ou o canal 11, 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.
 
Neste exemplo, o canal 6 é escolhido.
 

 
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. Limite o número de clientes permitidos ser associado com a frequência de rádio
incorporando um valor que varia de 0-50 ao campo associado MAX dos clientes. O padrão é
50 pés.
 
Nota: Neste exemplo, a quantidade máxima de clientes associados é 15.
 

 
Etapa 9. O clique aplica-se.
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes da tecnologia Wireless básica
para a faixa 2.4 gigahertz no roteador RV340W.
  

Configurar a faixa gigahertz 5
 

Etapa 1. Clique a aba 5G.
 

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

Um único — 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 RV340W.
 

 
Etapa 4. Escolha a faixa wireless sob a largura de banda de canal. 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.
40MHz — Tem a melhor taxa de transferência mas tão estável quanto 20MHz. Escolher esta
opção permite que você selecione um canal principal.
80MHz — Esta é a configuração padrão. É para a taxa de transferência a melhor para o



modo Sem fio-AC.
 

Nota: Neste exemplo, 40MHz é escolhido.
 

 
Etapa 5. (opcional) escolhe o botão Appropriate Radio Button ajustar um canal como
preliminar. O canal principal é usado para os dispositivos que apoiam somente os canais
20/40 de megahertz.
 
Nota: Para este exemplo, a parte superior é escolhida. Os botões de rádio podem ser
desabilitada para fora se o canal é ajustado ao automóvel. Para mudar isto, faixa clara para
pisar 6.
 

 
Etapa 6. Na lista de drop-down wireless do canal, escolha o canal wireless. Segundo seu
dispositivo, os canais disponíveis variarão.



Nota: Neste exemplo, o canal 40 é escolhido.
 

 
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.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 8. a caixa de verificação da possibilidade Multi-USER MIMO



para permitir uma comunicação a jusante do concurrent aos dispositivos Wireless múltiplos
para o uso dos mais eficiente do espectro. Iss está habilitado por padrão. O RV340W apoia
a entrada Multi-USER múltipla, a saída múltipla (MU-MIMO).
 

 
Etapa 9. Limite o número de clientes permitidos ser associado com a frequência de rádio
incorporando um valor que varia de 0-128 ao campo associado MAX dos clientes. O padrão
é 124.
 
Nota: Neste exemplo, a quantidade máxima de clientes associados é 50 pés.
 

 
Etapa 10. O clique aplica-se.
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes da tecnologia Wireless básica
para a faixa gigahertz 5.
  

Mude o nome de rede Wireless ou o SSID
 

Etapa1. 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 2. O clique edita para alterar o SSID.
 



 
Nota: Você será tomado adicionar/edita a página wireless dos ajustes SSID.
 

 
Etapa 3. Mude o nome padrão de seu SSID no campo de nome SSID. O nome do SSID
padrão é ciscosb1.
 
Nota: Neste exemplo, o nome SSID é mudado a Network_Find.
 

 
Etapa 4. Permita o SSID verificando a caixa de verificação da possibilidade. A configuração
padrão do primeiro SSID é desabilitada.
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Etapa 5. Escolha uma frequência de rádio de que o SSID se transmitirá do aplicado
ativamente para transmitir por rádio a lista de drop-down. As opções são:
 

Ambos — O SSID aplicar-se-á e transmitir-se-á de ambos os 2.4 gigahertz gigahertz e 5.
2.4G — O SSID aplicar-se-á e transmitir-se-á somente da faixa 2.4 gigahertz.
5G — O SSID aplicar-se-á e transmitir-se-á somente da faixa gigahertz 5.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 6. a caixa de verificação da transmissão da possibilidade 
SSID para permitir a visibilidade a seus dispositivos do cliente Wireless.
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Etapa 7. Escolha o modo de segurança do menu suspenso.
 
As opções são:
 

Nenhum — 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-64 — 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. Use
somente isto se os dispositivos na rede não são compatíveis com WPA/WPA2.
WEP-128 — a senha do 128-bit é exigida para este tipo de Segurança. Igualmente não
recomendado porque não é fixada altamente. Use somente esta opção se os dispositivos na
rede não são compatíveis com WPA/WPA2.
WPA2-Personal — O WPA2 é a versão actualizado do Wi-Fi Protected Access (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.
WPA-WPA2-Personal — Permite que o roteador acomode clientes Wireless com o WPA e a
autenticação WPA2-Personal.
WPA2-Enterprise — Como a 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. Se isto é escolhido, salte para pisar 9.
WPA-WPA2-Enterprise — Permite que o roteador acomode os dispositivos do cliente
Wireless que apoiam o WPA e o WPA2. Igualmente exige tipicamente um RAIO terminar este
tipo de instalação da segurança Wireless. Se isto é escolhido, salte para pisar 9.
 

Nota: Neste exemplo, WPA2-Personal é escolhido.
 



 
Etapa 8. Se você escolheu WEP-64, WEP-128, WPA2-Personal, e WPA-WPA2-Personal,
inscreva uma senha ou uma frase de passagem no campo fornecido.
 
Nota: Neste exemplo, VeryPassword é a frase de passagem criada para WPA2-Personal.
 

 
Etapa 9. Se você escolheu WPA2-Enterprise ou WPA-WPA2-Enterprise, siga as etapas 9 a
11. No campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor Radius,
incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor Radius que o
roteador contactará para a autenticação.
 
Nota: Neste exemplo, 192.168.3.100 é usado.
 



 
Etapa 10. No campo de porta do servidor Radius, entre no número de porta do servidor
Radius.
 
Nota: Neste exemplo, 5003 são usados como o número de porta.
 

 
Etapa 11. No campo secreto do raio, incorpore o segredo ou a senha do servidor Radius.
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Etapa 12. (Opcional) verifique a caixa de verificação de senha da mostra para indicar a
senha no texto simples.
 

 
Etapa 13. Clique um botão de rádio na área PMF para permitir os quadros protegidos do
Gerenciamento (PMF) para o unicast e os frames de transmissão múltipla. As opções são:
 

Não exigido — Desabilita o suporte ao cliente para PMF.
Capaz — Permite PMF-capazes e os clientes que não apoiam PMF para se juntar à rede.
Este é o ajuste do padrão PMF.
Exigido — Estão permitidos aos clientes associar somente se PMF é negociado. Se os
dispositivos não apoiam PMF, não estarão permitidos associar com a rede.
 



Nota: Neste exemplo, capaz é escolhido.
 

 
Etapa 14. Verifique o isolamento wireless da possibilidade dentro da caixa de verificação
SSID para permitir o isolamento wireless dentro do SSID. Com o isolamento wireless
permitido, os clientes conectados ao mesmo SSID não poderão sibilar-se. Neste exemplo, o
isolamento wireless com SSID é permitido.
 

 
Etapa 15. Verifique a caixa de verificação da possibilidade 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 16. (Opcional) verifique a caixa de verificação da possibilidade WPS para permitir que
o cliente conecte com a instalação protegida Wi-fi (WPS). Para aprender como configurar
WPS, clique aqui.
 
Nota: Neste exemplo, o WPS é desabilitado.
 

 
Etapa 17. Escolha o VLAN associado com o SSID da lista de drop-down.
 
Nota: Neste exemplo, é deixada na configuração padrão, VLAN1.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5038-set-up-a-wireless-connection-via-wi-fi-protected-setup-wps-o.html


 
Etapa 18. Escolha um Time Of Day do menu suspenso do acesso do Time Of Day para que
o SSID funcione.
 
Nota: Neste exemplo, em é escolhido sempre.
 

  
Configurar a filtração MAC
 

Etapa 19. Verifique a possibilidade MAC que filtra para permitir o roteador de filtrar anfitriões
de acordo com seu endereço de controle de acesso de mídia (MAC).
 

 
Etapa 20. O clique (opcional) configura para configurar a filtração MAC.
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Etapa 21. Escolha um botão de rádio a um ou outro usuários do permit or deny de alcançar
a rede Wireless baseada em seu MAC address.
 
Nota: Neste exemplo, impeça que o PC alistado abaixo alcance a rede Wireless é escolhido.
 

 
Etapa 22. (Opcional) clique o botão da lista do cliente da mostra para indicar a lista dos
clientes Wireless conectados.
 

 
A tabela abaixo indica o seguinte:
 

Não — O número ou a sequência do host conectado.
MAC address — MAC address do host conectado.
Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — O endereço do Protocolo IP
atribuído ao host conectado.
Rádio — A faixa de rádio através de que o host é conectado.
Modo — O modo em que o host wireless é conectado.
Autenticação — O método que o host autenticou à rede.
Intensidade de sinal — A força da conexão entre o roteador e o host.
Nível de ruído — O nível em que o dispositivo causa a interferência.
Tempo conectado — O tempo que o host wireless conectou ao SSID.
 

Nota: Neste exemplo, não há nenhum cliente na lista do cliente Wireless.
 



 
Etapa 23. Clique em Close.
 

 
Etapa 24. Incorpore o MAC address do cliente que você quer ao permit or deny o acesso à
rede no campo do MAC address.
 

 
Etapa 25. Clique em Apply. Você retornará adicionar/edita a página wireless dos ajustes
SSID.
 

 
Etapa 26. (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.
 

 
Etapa 27. (Opcional) escolha um perfil portal prisioneiro na lista de drop-down portal do
perfil.
 
Nota: Neste exemplo, o Default_Portal_Profile é escolhido.
 



 
Etapa 28. Clique em Apply.
 

 
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.
 

 
Você agora configurou com sucesso os ajustes da tecnologia Wireless básica no roteador



RV340W.
 
Se você ainda está conhecendo seu routher RV34x, você pôde encontrar este artigo
informativo: Perguntas mais frequentes do roteador do RV34x Series (FAQ)
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
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