
Configuração de configurações de rádio da
tecnologia Wireless básica no WAP121 e nos
Access point WAP321 

Objetivo
 

As configurações de rádio são usadas para configurar a antena de rádio wireless e suas
propriedades no dispositivo do ponto de acesso Wireless (WAP) de modo que as
comunicações possam ser rápidas, na congestão livre, e no específico costurado à
instalação de rede desejada na aplicação. Esta configuração é útil em uma situação onde o
WAP seja cercado por outros WAP, e os ajustes como o modo de canal e a frequência
precisam de ser mudados para conseguir uma comunicação lisa. Isto assegura-se de que
seus canais não interfiram um com o otro. Este artigo explica como configurar as
configurações de rádio globais e básicas nos Access point WAP121 e WAP321.
 
Nota: Se você deseja configurar as configurações de rádio avançadas, refira as 
configurações de rádio wireless avançadas artigo nos Access point WAP121 e WAP321 
para mais informação.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versão de software
 

• 1.0.3.4
  

Configuração de rádio
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso e escolha o > Rádio wireless.
 A página de rádio abre:
 

  
Configurações globais



 
Etapa1. Na área das configurações globais, incorpore o intervalo de tempo aos segundos no
campo do intervalo da violação da especificação do tráfego (TSPEC). Este é o intervalo em
que o WAP relata com o log de sistema e o SNMP traps aos clientes associados que não
aderem aos procedimentos de controle de admissão imperativos. TSPEC é uma
especificação do tráfego que seja enviada do cliente a um AP que peça a quantidade de
acesso de rede para os dados que representa.
 
Nota: Para obter mais informações sobre do log de sistema, refira a configuração e o estado
das configurações de registro do artigo nos Access point WAP121 e WAP321.
 
Etapa 2. Para salvar seus ajustes, rolo à parte inferior da página de rádio e da salvaguarda
do clique.
  

Configuração básica das configurações de rádio
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo de rádio para permitir a
interface de rádio.
 
O campo do MAC address mostra o MAC address da interface de rádio.
 
Nota: Se seu dispositivo é WAP321, a seguir vá a WAP321, se não vá a WAP121 porque no



WAP321 um pouco mais de modos são adicionados aos modos WAP121 normais
 

  
WAP121
 

 
Etapa 1. Escolha o modo de rádio desejado da lista de drop-down do modo. Os seguintes
três modos estão disponíveis no WAP121:
 

• 802.11b/g — Somente os clientes suportados 802.11b e 802.11g podem conectar ao
dispositivo WAP. Os clientes podem obter pelo menos a largura de banda do 11 Mbps
quando este modo é selecionado.
 
• 802.11b/g/n — Todos os clientes (tais como os clientes 802.11b, 802.11g e 802.11n) que
se operam nas 2.4 frequências em ghz podem conectar ao WAP. Este modo pode ter uma
taxa de dados até do 75 Mbps.
 
• 2.4 gigahertz 802.11n — Somente os clientes 802.11n, que se operam na frequência 2.4-
GHz, podem conectar ao WAP. Este modo tem uma taxa de dados pelo menos do 54
Mbps.
 

Nota: Todos os modos 802.11n têm alguma limitação nas opções de modos de segurança
VAP. Vigorosamente ajusta a Segurança a nenhuns para alguns modos ou permite a série
da cifra CCMP(AES) na técnica da criptografia de dados. Esta informação virá no uso em
algumas configurações, como a configuração do bridge de grupo de trabalho. Para a
configuração do bridge de grupo de trabalho refira o artigo configuram o bridge de grupo de
trabalho nos Access point WAP121 e WAP321.
 
Nota: Se você escolheu 802.11b/g como o modo de rádio, salte a etapa 4.
 



 
Etapa 2. Escolha a largura de banda de canal para o rádio da lista de drop-down da largura
de banda de canal. A lista de drop-down tem dois tipos das larguras de banda 20MHz e
20/40 de megahertz que é usado para umas taxas de dados mais altas.
 
Nota: O 802.11n é a única especificação que permite a uns 40 o canal Megahertz-largo
além do que o legado canal 20 megahertz disponível com outros modos.
 
Nota: Se você escolheu 20 megahertz, salte a etapa 4.
 

 
Etapa 3. Quando o Access point é configurado para usar a largura de banda de canal 40-
MHz, você pode especificar o lugar do canal principal como a parte superior - metade ou a
metade inferior do canal 40-MHz. Quando você escolhe um canal 40-MHz, a escolha do
canal refere sempre o canal principal. Da lista de drop-down do canal principal, escolha uma
opção:
 



• Superior — Ajusta o canal superior 20 megahertz na faixa 40 megahertz como o canal
principal.
 
• Abaixe — Ajusta o canal mais baixo 20 megahertz na faixa 40 megahertz como o canal
principal.
 

 
 

Etapa 4. Escolha a parcela do espectro de rádio que o rádio se usa para transmitir e receber
da lista de drop-down do canal. A lista de drop-down tem o automóvel e os canais que
variam de 1 a 11. Certifique-se por favor de que você não tem o mesmo canal e SSID em
pontos de acesso múltiplo. Os canais são divididos entre o canal principal mais baixo e o
canal principal superior. O primeiro 1 aos canais 7 está sob um mais baixo canal principal, e
5 a 11 está sob o canal principal superior. Se você escolhe o 802.11 b/g, a seguir todos os
canais de 1 a 11 estão mostrados na lista de drop-down do canal.
 
Nota: Se o automóvel é escolhido, o WAP faz a varredura dos canais disponíveis e escolhe
um canal onde menos tráfego seja detectado.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 

  
WAP321
 



 
 
Etapa 1. Escolha o modo de rádio desejado da lista de drop-down do modo. Os seguintes
seis modos estão disponíveis no WAP321:
 

• 802.11a — Somente os clientes suportados 802.11a podem conectar ao dispositivo
WAP. Estes dispositivos podem ter a taxa de dados pelo menos de 6 ao 54 Mbps.
 
• 802.11b/g — Somente os clientes suportados 802.11b e 802.11g podem conectar ao
dispositivo WAP. Os clientes podem obter pelo menos a largura de banda do 11 Mbps
quando este modo é selecionado.
 
• 802.11a/n — Somente os clientes suportados 802.11a e 802.11n podem conectar ao
dispositivo WAP.
 
• 802.11b/g/n — Todos os clientes (tais como os clientes 802.11b, 802.11g e 802.11n) que
se operam nas 2.4 frequências em ghz podem conectar ao WAP. Este modo pode ter uma
taxa de dados até do 75 Mbps.
 
• 5 gigahertz 802.11n — Somente os clientes 802.11n que operam-se na frequência 5.0-
GHz podem conectar ao dispositivo WAP.
 
• 2.4 gigahertz 802.11n — Somente os clientes 802.11n, que se operam na frequência 2.4-
GHz, podem conectar ao WAP. Este modo tem uma taxa de dados pelo menos do 54
Mbps.
 

Nota: Todos os modos 802.11n têm alguma limitação nas opções de modos de segurança
VAP. Vigorosamente ajusta a Segurança a nenhuns para alguns modos ou permite a série
da cifra CCMP(AES) na técnica da criptografia de dados. Esta informação virá no uso em
algumas configurações, como a configuração do bridge de grupo de trabalho. Para a
configuração do bridge de grupo de trabalho refira o artigo configuram o bridge de grupo de
trabalho nos Access point WAP121 e WAP321.
 
Nota: Se você escolheu 802.11b/g or802.11a como o modo de rádio, a seguir salte a etapa
4.
 



 
Etapa 2. Escolha a largura de banda de canal para o rádio da lista de drop-down da largura
de banda de canal. A lista de drop-down tem dois tipos das larguras de banda 20MHz e
20/40 de megahertz que é usado para umas taxas de dados mais altas.
 
Nota: O 802.11n é a única especificação permite a uns 40 o canal Megahertz-largo além do
que o legado canal 20 megahertz disponível com outros modos.
 
Nota: Se você escolheu 20 megahertz, salte a etapa 4.
 

 
Etapa 3. Quando o Access point é configurado para usar a largura de banda de canal 40-
MHz, você pode especificar o lugar do canal principal como a parte superior - metade ou a
metade inferior do canal 40-MHz. Quando você escolhe um canal 40-MHz, a escolha do
canal refere sempre o canal principal.
 



• Superior — Ajusta o o canal superior 20 megahertz na faixa 40 megahertz como o canal
principal.
 
• Abaixe — Ajusta o canal mais baixo 20 megahertz na faixa 40 megahertz como o canal
principal.
 

 
 

Etapa 4. Escolha a parcela do espectro de rádio que o rádio se usa para transmitir e receber
da lista de drop-down do canal. A lista de drop-down tem o automóvel, e os canais que
variam de 1 a 11. Certifique-se por favor de que você não tem o mesmo canal e SSID em
pontos de acesso múltiplo. Os canais são divididos no meio no canal principal mais baixo e
no canal principal superior. O primeiro 1 aos canais 7 está sob um mais baixo canal
principal, e 5 a 11 está sob o canal principal superior. Se você escolhe o 802.11 b/g então
todo o os canais de 1 a 11 estão mostrados na lista de drop-down do canal. Para os canais
gigahertz 802.11a, 802.11a/n e 5 802.11n dos modos são diferentes quando compare para
descansar dos modos.
 
Nota: Se o automóvel é escolhido, o WAP faz a varredura dos canais disponíveis e escolhe
um canal onde menos tráfego seja detectado.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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