
Configuração das configurações de porta nos
Access point WAP121 e WAP321 

Objetivo
 

As configurações de porta são usadas para ajustar o sentido de transmissão de dados e
para controlar o fluxo dos dados que atravessam a rede. A velocidade da porta pode ser
ajustada ao 10 Mbps ou ao 100Mbps. Também, o duplex pode ser ajustado a
completamente ou metade. Uma comunicação metade-frente e verso significa que os
dispositivos conectados entre si não podem transmitir pacotes ao mesmo tempo.
Considerando que em uma comunicação do duplex completo, os dispositivos podem
transmitir ao mesmo tempo.
 
Os ajustes da configuração da porta em WAP121 e em WAP321 estão exigidos quando há
uma necessidade de pesquisar defeitos uma encenação quando o tráfego através da rede é
muito lento ou quando há uns lotes dos pacotes deixados cair mesmo quando a rede não é
muito ocupada. Esta pode ser uma introdução do duplex ou da má combinação da
velocidade. A velocidade e duplexação deve ser mesma entre os dois dispositivos que se
comunicam um com o otro. 
 
Este artigo explica como configurar configurações de porta nos Access point WAP121 e
WAP321.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versão de software
 

• 1.0.3.4
  

Configuração das configurações de porta
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha LAN > configurações de porta
. A página das configurações de porta abre:
 



 
A informação seguinte é indicada para cada porta na área do status operacional:
 

• Tipo de porta — O tipo de porta que está na operação.
 
• Link — O modo de porta bidirecional (completamente ou meio) e velocidade (10/100
Mbps).
 

Etapa 2. (opcional) para atualizar ajustes e revelar toda a mudança no status atual, clique 
refresca.
 
Etapa 3. (opcional) na área administrativa dos ajustes, verifica a caixa de verificação da 
auto negociação para permitir que o Access point negocie automaticamente velocidades de
conexão e modo duplex. Uma vez que esta característica é permitida, os ajustes da
velocidade e duplexação estão negociados automaticamente com seu sócio.
 
Timesaver: Se a auto negociação é permitida, a seguir faixa clara a pisar 6. 
 

 
Etapa 4. Clique o botão de rádio desejado no campo da velocidade de porta. As opções
disponíveis são:



• 10M — Atribui manualmente a velocidade da porta para ser 10 Mbps. Todos os
dispositivos conectados na rede devem ser configurados ao 10 Mbps se são se comunicar
um com o otro.
 
• 100M — Atribui manualmente a velocidade da porta para ser 100 Mbps. Todos os
dispositivos conectados na rede devem ser configurados ao 100 Mbps se são se
comunicar um com o otro.
 

Etapa 5. Clique o modo duplex desejado no campo do modo duplex. O modo de
transmissão escolhido deve combinar com o dispositivo conectado para que a rede opere-
se flawlessly. As opções disponíveis são:
 

• Meio — Restringe a transmissão dos dados a um sentido a um momento determinado.
 
• Completamente — A conexão bidirecional permite que o dispositivo e o dispositivo
conectado transmitam ao mesmo tempo.
 

Nota: O modo verde dos Ethernet está disponível somente para o Access point WAP321.
 
O Ethernet (opcional) do verde de etapa 6. é uma técnica usada para reduzir o consumo de
energia de um dispositivo, que o faça ECO-mais amigável e eficaz na redução de custos.
Para permitir o modo verde dos Ethernet, verifique a caixa de verificação verde do modo
dos Ethernet.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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