
Configuração de ajustes sem fio avançados
dispositivos na segurança integrada ISA550W e
ISA570W 

Objetivo
 

A configuração sem fio avançada permite que o usuário mude vários ajustes sem fio no
dispositivo ISA de modo que o dispositivo seja executado em seu desempenho ideal.
 
O objetivo deste original é explicar como configurar os ajustes sem fio avançados
dispositivos na segurança integrada ISA550W e ISA570W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivo da segurança integrada ISA550W 
• Dispositivo da segurança integrada ISA570W
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Configuração de ajustes sem fio avançados
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha o Sem fio > avançou
ajustes. A página avançada dos ajustes abre:
 

 
 
A área avançada sem fio dos ajustes tem as seguintes características que devem ser
configuradas.
 

• Intervalo do protetor — O intervalo do protetor é a adição de tempo de espera entre a
transmissão do símbolo que permite que os ecos e as reflexões se estabeleçam dentro



antes que o símbolo seguinte esteja transmitido. Um tempo de espera mais curto (intervalo
do protetor) entre símbolos aumenta a taxa de transferência.
 
• Modo de proteção CTS — O Clear To Send (CTS), estes recursos de proteção contém
regras para garantir que as transmissões do 802.11 não causam a interferência com
estações ou aplicativos do legado. Também, abaixa as colisões devido hidden às estações
do cliente. Quando o CTS é permitido há um grande efeito no desempenho.
 
• Saídas de energia — Potência de sinal da transmissão do rádio que determina a
cobertura sem fio. Mais altas as energias de saída são, maior a área de cobertura.
 
• Intervalo da baliza — O rádio transmite os beacon frame em intervalos regulares para
deixar outros dispositivos saber que a rede Wireless existe.
 
• Intervalo DTIM — A mensagem da indicação do tráfego da entrega (DTIM) é um
elemento que seja incluído em alguns dos beacon frame para indicar as estações do
cliente do NON-sono (modo da potência baixa) sobre os dados protegidos que têm no
rádio.
 
• Ponto inicial RTS — Um valor que determine se o tamanho do pacote exige um Request
To Send (RTS)/aperto de mão do Clear To Send (CTS) antes de enviar o pacote. Um valor
de limiar baixo consome mais largura de banda e reduz a taxa de transferência da ajuda
do pacote, dos pacotes RTS a rede para recuperar da interferência ou de colisões.
 
• Ponto inicial da fragmentação — O comprimento de frame de um pacote depois do qual o
pacote obtém fragmentado em dois ou mais quadros. Mais longo o comprimento de frame
é, mais longo o tempo de transmissão. Um ponto inicial mais baixo da fragmentação pode
reduzir colisões porque uns quadros mais longos ocupam o canal por um tempo mais
longo.
 

Etapa 2. Da lista de drop-down do intervalo do protetor, escolha longo (800 ns) ou curto
(400 ns) especificar o intervalo de tempo depois do qual o rádio retransmite um quadro que
falhe.
 

 
Nota: O intervalo do protetor curto está disponível somente quando o modo sem fio da
ferramenta de segurança inclui a tecnologia Wireless 802.11n. O modo sem fio é
configurado na página das configurações básicas. Navegue através do Sem fio > das



configurações básicas para alcançar a página das configurações básicas. Se você precisa
mais informação neste, refira por favor os ajustes gerais do Qualidade de Serviço (QoS) do 
artigo em dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
 
Etapa 3. À direita do modo de proteção CTS, clique o auto botão de rádio para permitir a
característica. Se não, clique o botão de rádio deficiente.
 

 
Etapa 4. Da lista de drop-down das saídas de energia, escolha a potência de transmissão
apropriada da saída para o rádio baseado na cobertura desejada do acesso Wireless. As
energias de saída do padrão são 100%.
 

 
Etapa 5. No campo do intervalo da baliza, incorpore o tempo entre as transmissões do
beacon frame que variam de 20 à Senhora 999.
 

ukp.aspx?vW=1&articleid=3084
ukp.aspx?vW=1&articleid=3084


 
 
Etapa 6. No campo do intervalo DTIM, incorpore o valor para especificar em que beacon
frame a mensagem DTIM tem que ser incluída. A mensagem da indicação do tráfego da
entrega é um campo da contagem regressiva que notifica clientes Wireless de quando
podem esperar a próxima janela para que escutar transmita e mensagens de transmissão
múltipla do roteador Wireless.
 
Nota: O ponto inicial RTS e os campos do ponto inicial da fragmentação estão já não
disponíveis com o firmware mais recente.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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