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Canais RF em uma rede Wireless do negócio de
Cisco 
Objetivo
 
Este artigo explica os canais do Radio Frequency (RF) junto com como/porque você pôde querer
os mudar ao controlar um tradicional ou uma rede de malha wireless do negócio de Cisco (CBW).
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

140AC (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)
141ACM (folha de dados) | 10.0.1.0 - usado somente em uma rede de malha (transferência o
mais tarde)
142ACM (folha de dados) | 10.0.1.0 - usado somente em uma rede de malha (transferência o
mais tarde)
143ACM (folha de dados) | 10.0.1.0 - usado somente em uma rede de malha (transferência o
mais tarde)
145AC (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)
240AC (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)
  

Sumário
 

Princípios do canal 2.4 gigahertz
Princípios do canal gigahertz 5
Considerações do canal em uma rede de malha
Considerações do canal em uma rede Wireless tradicional
Atribuindo os canais RF
  

Introdução
 
Os Access point CBW (AP) são o 802.11 a/b/g/n/ac (onda 2) baseado, com Antenas internas.
Você pode configurar-los como dispositivos autônomo tradicionais ou como parte de uma rede de
malha. Os canais são atribuídos à revelia.
 
As redes CBW podem operar-se em ambo o 2.4 gigahertz e 5GHz. A aba do rádio 1 corresponde
aos 2.4 gigahertz (rádio do 802.11 b/g/n) em todos os AP. A aba do rádio 2 corresponde somente
ao rádio gigahertz 5 (802.11a/n/ac) em todos os AP.
 

Duas das razões que você pôde querer considerar mudar os canais RF são interferências ou
rogues. Se há diversas interferências que compartilham dos mesmos canais, você pôde querer
considerar uma mudança os canais que você se usa. Pense dela como encontrar-se em uma
estrada congestionada, assim que em você dirigem a uma estrada aberta para o melhor
desempenho porque fornecerá mais espaço.
 
Éimportante notar que no CBW AP, as interferências e os rogues mostrados incluem somente

Quando você muda os canais, todos os AP recarregarão assim que você não pôde querer mudar
os canais durante horários comerciais. Isto causará o serviço interrompido na rede Wireless.
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aquelas que estão nos mesmos canais ou canais de sobreposição. Pode haver interferências em
outros canais que você pode o ver uma vez mudar os canais. Há umas outras considerações a
considerar também. Mantenha ler para ver o que pôde ser o melhor para sua rede. Se você quer
aprender sobre interferências ou rogues, verifique para fora os links na parte inferior deste artigo.
  
Princípios do canal 2.4 gigahertz
 
O canal do padrão para 2.4 gigahertz é 1. Para 2.4 gigahertz, você pode ajustar este a automático
 ou ajustado um valor de 1 à seleção 11. automática permite a atribuição dinâmica do canal. Isto
significa que os canais estão atribuídos dinamicamente a cada AP, sob o controle do mestre AP.
Isto impede AP vizinhos da transmissão sobre o mesmo canal e impede a interferência e os
outros problemas de comunicação. Somente 1, 6, e 11 pode ser considerado NON-sobrepor se é
usado por AP vizinhos. Atribuir um valor específico atribui estaticamente um canal a esse AP. Se
você atribui um canal, certifique-se que há tão pouca sobreposição como possível.
 
A faixa 2.4 gigahertz é considerada mais lenta transmitir dados mas pode transmitir umas
distâncias mais adicionais. Esta é a faixa que frequentemente é congestionada e experimenta a
interferência dos dispositivos diferentes que incluem Bluetooth e fornos de micro-ondas.
  
Princípios do canal gigahertz 5
 
Os canais gigahertz 5 de 36, de 40, de 44, e de 48 são atribuídos à revelia. Os canais para
gigahertz 5 são 36, 40, 44, 48. Para gigahertz 5, você pode ajustar os canais a automático, a 36,
a 40, a 44, a 48, a 52, a 56, a 60, a 64, a 100, a 104, a 108, a 112, a 116, a 132, a 136, a 140, a
149, a 153, a 157, a 161, ou a 165. Para o rádio gigahertz 5, até 23 canais desobreposição são
oferecidos. Atribuir um valor específico atribui estaticamente um canal a esse AP.
 
Se você muda os canais em gigahertz 5, o que canal você seleciona, haverá um total de 4 canais
atribuídos, incluindo e cercando esse número.
 
A faixa gigahertz 5 está considerada melhor para a fluência e a outra transferência de dados de
alta qualidade enquanto apoia umas velocidades mais altas. Geralmente, os canais gigahertz 5
são congestionados menos que adiciona a estabilidade. Uma das desvantagens dos canais
gigahertz 5 é as ondas mais curtos, que podem causar edições se os sinais precisam de viajar
através das paredes grossas.
  
Considerações do canal em uma rede de malha
 
Na malha, os canais do regresso funcionam melhor se são fixos (e não automáticos) porque o
canal é mudado em qualquer altura que, todos AP restantes são deixados cair para ajustar os
canais e reconectá-los, causando a interrupção do serviço. Os prolongamentos da malha ajustam
automaticamente ao canal do mestre AP. Se há um Failover, o prolongamento da malha ajustará
os canais atribuídos ao mestre novo AP.
 
Devem um mestre AP e o mestre AP capazes estar no mesmo canal do regresso? Não há
nenhuma resposta mágica, ele depende realmente. Há algumas coisas gerais a considerar:
 

Se os AP estão fisicamente perto junto, poderia ferir o desempenho de rede Wireless.
Se há uma boa distância entre estes AP, poderia possivelmente conduzir mais rapidamente
a vaguear.
Se o mestre AP e o mestre AP capaz são ingualmente distantes faz o sentido tê-lo no
mesmo canal. Isto pode conduzir à largura de banda constante e à nenhuma desconexão do
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cliente.
Se você tem os canais diferentes atribuídos ao mestre AP e domina o AP capaz, e o mestre
AP falha, o Failover tomará mais por muito tempo se têm os canais diferentes do regresso
porque o prolongamento da malha precisa de mudar o canal para conectar, interrompendo o
serviço Wireless.
 

5GHz é preferido para o rádio assim que você não limita a velocidade entre os AP. 2.4 gigahertz
podem causar problemas. Você ganharia a distância mas o desempenho ferido. Geralmente,
você é um margarida-encadeamento mais em melhor situação (que adicionam AP) e um
mantimento do gigahertz 5 para obter a distância necessário junto com as velocidades mais altas.
  
Considerações do canal em uma rede Wireless tradicional
 
No modo da NON-malha, a atribuição automática dos canais RF pode trabalhar bem. Os dados
são transmitidos em todo o canal disponível, que puder mudar frequentemente.
 
Que a atribuição dinâmica do canal faz?
 

Controla dinamicamente atribuições do canal para um grupo RF.
Avalia as atribuições na pelo AP pela base de rádio.
Faz as decisões baseadas na intensidade de sinal entre o dispositivo e o AP.
Ajusta dinamicamente o plano de canal para manter o desempenho de rádios individuais.
Pode dinamicamente determinar a melhor largura de banda para cada AP.
 

A outra opção é atribuir os canais em uma rede Wireless tradicional. Em cada rede Wireless, há
umas variáveis nas atribuições ótimas do canal. É importante figurar para fora o que a melhor
encenação é para sua empresa.
  
Atribuindo os canais RF
 
 
Isto pontas firmadas dos destaques da seção para novatos.
  
Abertura
 
Log na relação de usuário de web (UI) do mestre AP. Para fazer isto, para abrir um navegador da
Web e para entrar em https://ciscobusiness.cisco.com você pode receber um aviso antes de
continuar. Incorpore suas credenciais. Você pode igualmente alcançar o mestre AP entrando no
[ipaddress] de https:// (do mestre AP) em um navegador da Web.
  
Pontas da ferramenta
 
Se você tem perguntas sobre um campo na interface do utilizador, verifique para ver se há uma

ponta da ferramenta que olhe como o seguinte: 
  
Problema que encontra o ícone do menu principal da expansão?
 
Navegue ao menu no lado esquerdo da tela, se você não vê o botão menu, clicam este ícone



para abrir o menu da lado-barra.
  
App do negócio de Cisco
 
Estes dispositivos têm os apps do companheiro que compartilham de alguns recursos de
gerenciamento com a relação de usuário de web. Não todas as características na relação de
usuário de web estarão disponíveis no App.
 
 
Perguntas mais freqüentes
 
Se você ainda tem perguntas não respondidas, você pode verificar nosso documento das
perguntas mais frequentes. FAQ
  
Passo 1
 
Log na relação de usuário de web (UI) do mestre AP. Para fazer isto, abra um navegador da Web
e entre em https://ciscobusiness.cisco. Você pode receber um aviso antes de continuar. Incorpore
suas credenciais.
 
Você pode igualmente alcançar o mestre AP incorporando o <ipaddress> de https:// (do mestre
AP) em um navegador da Web.
  
Passo 2
 
Navegue aos ajustes wireless > aos Access point. Clique sobre o ícone da edição de um AP.
 

 
 
Etapa 3
 
Clique sobre automático seleto do rádio 1 ou do rádio 2. ou o canal que você deseja atribuir ao
AP. Repita estas etapas se você está mudando o rádio 1 e clique do rádio 2. se aplica.
 

App iOS AppDownload Android da transferência
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Passo 4
 
Clique o ícone da salvaguarda para salvar permanentemente as atribuições novas do canal.
 

 
 
Conclusão
 
Você tem agora a capacidade para mudar atribuições do canal junto com conhecer as
considerações para estas atribuições do canal. Felizmente, se as opções que você seleciona não
é ótimo para o desempenho de sua rede Wireless, você pode facilmente mudá-los outra vez.
 
O cliente da definição do perfil do aplicativo de RLANs da upgrade de firmware do raio das
perguntas mais frequentes que perfila o AP mestre utiliza ferramentas os usuários do guarda-
chuva WLAN que registram o modo da malha da configuração de porta do gerenciamento de
configuração das interferências dos rogues do modelagem de tráfego
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