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Configurar os ajustes wireless avançados no
roteador RV340W 

Objetivo
 

As configurações de rádio são usadas para configurar a antena de rádio wireless e suas
propriedades no roteador de modo que as comunicações possam ser rápidas, congestão-
livre, e costuradas à instalação de rede ótima. Ter uma característica wireless no roteador
permite que o dispositivo igualmente controle como um ponto de acesso Wireless. Uma
característica wireless integrada no roteador é uma solução progressiva para reduzir o custo
de dispositivos adicionais da rede de comunicação Wireless ao fornecer as mesmas
oportunidades de expandir quando se torna necessário.
 
Os ajustes wireless avançados permitem que a característica wireless serva os clientes que
se operam em taxas de dados específicas.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar os ajustes wireless avançados no roteador
RV340W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV340W
  

Versão de software
 

1.0.01.16
  

Configurar os ajustes wireless avançados
 
Configurar os ajustes 2.4 gigahertz
 

Etapa 1. Entre a utilidade com base na Web e escolha o Sem fio > avançou ajustes.
 



 
Etapa 2. Escolha uma aba de rádio configurar. As opções são 2.4G e 5G.
 
Nota: Neste exemplo, 2.4G é escolhido.
 

 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação da explosão do quadro da possibilidade para
permitir o rádio de enviar rapidamente sucessivamente uma série de quadros por um
período breve de tempo. 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. 
 
Nota: Permitir esta característica pode aumentar a taxa de transferência a jusante.



 
Verificação (opcional) de etapa 4. a caixa de verificação da possibilidade para permitir
WMM nenhum reconhecimento. A opção dos multimédios do Wi-fi (WMM) 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.
 

 
O clique (opcional) de etapa 5. o grupo ao botão Default Button para reverter as caixas de
seleção da taxa de dados a seu padrão na taxa básica apresenta abaixo.
 



 
Etapa 6. Na tabela da taxa básica, verifique as caixas de seleção de taxas aplicáveis nos
megabits por segundo (Mbps) em que o rádio 2.4 gigahertz transmitirá. As taxas padrão são
1 Mbps, 2 Mbps, 5.5 Mbps, e 11 Mbps.
 
Nota: O 1 Mbps e o 2 Mbps das taxas são usados para os dispositivos legado que
transmitem somente em uma taxa máxima mais baixa.
 

 
Passo 7. Na área da taxa de transmissão, verifique as caixas de seleção das taxas
necessárias na largura de banda de sua rede Wireless. A configuração padrão é todas as
caixas de seleção é verificada.
 

 
Etapa 8. No deslocamento predeterminado HT MCS, verifique as caixas de seleção das
taxas altas necessárias do deslocamento predeterminado da modulação e do esquema de
codificação da transmissão (HT MCS). O MCS, igualmente associado com a Múltiplo-saída
da Múltiplo-entrada (MIMO), descreve as taxas de dados em que as Antenas se usam para
criar córregos espaciais. Em 802.11n, os fluxos de dados podem ser transmitidos e recebido
sobre ambas as Antenas. Isto conduz a um número maior de bit transmitidos e recebidos
em um momento dado, o uso eficaz de sinais multipath que é geralmente um problema na
cobertura interna.
 
Nota: Neste exemplo, todas as taxas são verificadas a fim acomodar os dispositivos legado
conectados à rede.
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Etapa 9. Clique um botão de rádio 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.
 

Nota: Neste exemplo, o automóvel é escolhido.
 

 
Etapa 10. No campo do intervalo da baliza, incorpore o tempo aos milissegundos entre as
transmissões do beacon frame. Os beacon frame são transmitidos periodicamente para
anunciar a presença de uma rede Wireless. O padrão é 100.
 
Nota: Neste exemplo, o valor padrão 100 é usado.
 



 
Etapa 11. No campo do intervalo DTIM, incorpore um inteiro de 1 a 255. Alguns beacon
frame incluem as mensagens da indicação do tráfego da entrega (DTIM) que indicam se um
cliente protegeu dados no WAP. Uma contagem da baliza de 1 verifica cada baliza para ver
se há mensagens DTIM quando uma contagem dos 50 pés verificar cada 50th baliza.
 
Nota: Neste exemplo, o valor padrão de 1 é usado.
 

 
Etapa 12. No campo do ponto inicial da fragmentação, incorpore o tamanho máximo de
pacote aos bytes que pode ser transmitido sobre a rede. Os pacotes maiores do que o
tamanho máximo são fragmentados e enviados como diversos pacotes menores. A
fragmentação não é recomendada a menos que você experimentar interferências de rádio.
 
Nota: Neste exemplo, o valor padrão 2346 é usado.
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Etapa 13. No campo do ponto inicial RTS, incorpore o valor de limiar do Request To Send
(RTS) que indica o número de octetos em uma unidade de dados do protocolo MAC
(MPDU), abaixo de que um aperto de mão RTS/CTS não é executado. Um valor de limiar
baixo envia pacotes mais frequentemente, que consuma mais largura de banda. Mais
pacotes são enviados, contudo, mais rapidamente uma rede pode recuperar da interferência
ou das colisões que ocorre em redes ocupadas.
 
Nota: Neste exemplo, o valor padrão de 2347 é usado.
 

 
Etapa 14. Da lista de drop-down da potência TX, escolha uma porcentagem da potência em
que o roteador se usará para transmitir sobre o rádio. As opções são:
 

Completamente — O rádio usa energias de transmissão de 100%.
Alto (50%) — O rádio usa energias de transmissão de 50%.
Media (25%) — O rádio usa energias de transmissão de 25%.
Baixo (12%) — O rádio usa energias de transmissão de 12%.
 

Nota: Neste exemplo, é escolhido completamente.



 
Etapa 15. Clique em Apply.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes wireless avançados 2.4 gigahertz
no roteador RV340W.
  

Configurar os ajustes gigahertz 5
 

Etapa 1. Clique a aba 5G.
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da explosão do quadro da possibilidade para
permitir o rádio de enviar rapidamente sucessivamente uma série de quadros por um
período breve de tempo. 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. O padrão é desmarcado.
 
Nota: Permitir esta característica pode aumentar a taxa de transferência a jusante.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 3. a caixa de verificação da possibilidade para permitir
WMM nenhum reconhecimento. A opção dos multimédios do Wi-fi (WMM) 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. O padrão é desmarcado.
 
Nota: Neste exemplo, WMM nenhum reconhecimento é desmarcado.
 

 



O clique (opcional) de etapa 4. o grupo ao botão Default Button para reverter as caixas de
seleção da taxa de dados a seu padrão na taxa básica apresenta abaixo.
 

 
Etapa 5. Na tabela da taxa básica, verifique as caixas de seleção de taxas aplicáveis nos
megabits por segundo (Mbps) em que o rádio gigahertz 5 transmitirá. As taxas padrão são 6
Mbps, 12 Mbps, e 24 Mbps.
 
Nota: O 6 Mbps, o 12 Mbps, e o 24 Mbps das taxas são usados para os dispositivos legado
na faixa gigahertz 5 que transmitem somente em taxas específicas.
 

 
Etapa 6. Na área da taxa de transmissão, verifique as caixas de seleção das taxas



necessárias na largura de banda de sua rede Wireless. A configuração padrão é todas as
caixas de seleção é verificada.
 

 
Passo 7. No deslocamento predeterminado HT MCS, verifique as caixas de seleção das
taxas altas necessárias do deslocamento predeterminado da modulação e do esquema de
codificação da transmissão (HT MCS). O MCS, igualmente associado com a Múltiplo-saída
multiusuário da Múltiplo-entrada (MU-MIMO), descreve as taxas de dados em que as
Antenas se usam para criar córregos espaciais.
 
Nota: Neste exemplo, todas as taxas são verificadas a fim acomodar os dispositivos legado
conectados à rede.
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Etapa 8. No deslocamento predeterminado VHT MCS, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade do número de espacial flui-o querem permitir para cada antena. MU-MIMO é
uma característica introduzida com 802.11ac apoio da onda 2 MU-MIMO da onda 2. é
exigido no Access point e no dispositivo do cliente para trabalhar. Opera-se na direção fluxo
abaixo, Access point ao cliente, e permite-se que um Access point transmita aos
dispositivos do cliente múltiplo simultaneamente. As opções são:
 

1SS — um ou escolhem o córrego espacial
2SS — dois córregos espaciais
3SS — três córregos espaciais
4SS — quatro córregos espaciais
 

Nota: Neste exemplo, todas as caixas de seleção são verificadas.
 



●

●

●

●

 
Etapa 9. Clique um botão de rádio para escolher o tipo da taxa em que o VHT MCS apoia.
 

0-7 — O apoio mínimo de MCS de zero a sete.
0-8 — O apoio mínimo de MCS de zero a oito.
0-9 — O apoio mínimo de MCS de zero a nove.
0-11 — O apoio mínimo de MCS de zero a 11.
 

Nota: Neste exemplo, 0-11 foram usados para todos os valores espaciais permitidos do
córrego.
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Etapa 10. Clique um botão de rádio 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.
 

Nota: Neste exemplo, o automóvel é escolhido.
 

 
Etapa 11. No campo do intervalo da baliza, incorpore o tempo aos milissegundos entre as
transmissões do beacon frame. Os beacon frame são transmitidos periodicamente para
anunciar a presença de uma rede Wireless. O padrão é 100.
 
Nota: Neste exemplo, o valor padrão 100 é usado.
 

 
Etapa 12. No campo do período DTIM, incorpore um inteiro de 1 a 255. Alguns beacon
frame incluem as mensagens da indicação do tráfego da entrega (DTIM) que indicam se um
cliente protegeu dados no WAP. Uma contagem da baliza de 1 verifica cada baliza para ver



se há mensagens DTIM quando uma contagem dos 50 pés verificar cada 50th baliza.
 
Nota: Neste exemplo, o valor padrão 1 é usado.
 

 
Etapa 13. No campo do ponto inicial da fragmentação, incorpore o tamanho máximo de
pacote aos bytes que pode ser transmitido sobre a rede. Os pacotes maiores do que o
tamanho máximo são fragmentados e enviados como diversos pacotes menores. A
fragmentação não é recomendada a menos que você experimentar interferências de rádio.
 
Nota: Neste exemplo, o valor padrão 2346 é usado.
 

 
Etapa 14. No campo do ponto inicial RTS, incorpore o valor de limiar do Request To Send
(RTS) que indica o número de octetos em uma unidade de dados do protocolo MAC
(MPDU), abaixo de que um aperto de mão RTS/CTS não é executado. Um valor de limiar
baixo envia pacotes mais frequentemente, que consuma mais largura de banda. Mais
pacotes são enviados, contudo, mais rapidamente uma rede pode recuperar da interferência
ou das colisões que ocorre em redes ocupadas.
 
Nota: Neste exemplo, o valor padrão 2347 é usado.
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Etapa 15. Da lista de drop-down da potência TX, escolha uma porcentagem da potência em
que o roteador se usará para transmitir sobre o rádio. As opções são:
 

Completamente — O rádio usa energias de transmissão de 100%.
Alto (50%) — O rádio usa energias de transmissão de 50%.
Media (25%) — O rádio usa energias de transmissão de 25%.
Baixo (12%) — O rádio usa energias de transmissão de 12%.
 

Nota: Neste exemplo, é escolhido completamente.
 

 
Etapa 16. Clique em Apply.
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes 5 wireless avançados gigahertz no
roteador RV340W.
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