
Configurando configurações de rádio básicas no
WAP131 e no WAP351 

Objetivo
 

As configurações de rádio são usadas para configurar a antena de rádio sem fio e suas
propriedades no dispositivo do ponto de acesso Wireless (WAP) de modo que as
comunicações possam ser rápidas, na congestão livre, e costuradas à instalação de rede
desejada. 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. Se os WAP múltiplos na proximidade final estão
transmitindo na mesma frequência ou no canal, os dados transmitidos podem tornar-se
corrompidos ou cancelados para fora, que diminuem extremamente o desempenho. Mudar
os ajustes de modo que cada WAP esteja transmitindo em ajustes diferentes assegura-se
de que seus canais não interfiram um com o otro.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar configurações de rádio básicas no
WAP131 e no WAP351.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP131
 
• WAP351
  

Versão de software
 

• v1.0.0.39
  

Configurando configurações de rádio básicas
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > o rádio. A página
de rádio abre:
 



  
Configurações globais
 

Etapa 1. No campo do intervalo da violação TSPEC, incorpore um intervalo de tempo aos
segundos para que o dispositivo WAP relate os clientes associados que não aderem aos
procedimentos de controle de admissão imperativos. TSPEC representa a especificação do
tráfego. Este relatório da violação TSPEC ocorre através do log de sistema e das
armadilhas de Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP).
 

  
Configuração de rádio pela relação
 

Etapa 1. No campo de rádio, selecione a interface de rádio desejada.
 

 
As seguintes opções são:
 

• O rádio 1 (2.4 gigahertz) — uns dispositivos mais velhos dos apoios 2.4 gigahertz e dá a
boa escala.
 
• O rádio 2 (gigahertz 5) — 5GHz é um bit mais rapidamente de 2.4 gigahertz e usado para
uns dispositivos mais novos mas pode ter menos escala.
 



Configurações básicas - Rádio 1 (2.4 gigahertz)
 

Etapa 1. No campo de rádio, verifique a caixa de seleção da possibilidade para permitir o
rádio.
 

 
O campo do MAC address indica o MAC address da interface de rádio selecionada.
 
Etapa 2. No campo de modo, escolha o modo que desejado você deseja se usar.
 

 
As seguintes opções são:
 

• 802.11b/g — os clientes suportados 802.11b e 802.11g pode conectar ao dispositivo
WAP
 
• 802.11b/g/n — os clientes 802.11b, 802.11g, e 802.11n que operam-se nas 2.4
frequências em ghz pode conectar ao dispositivo WAP.
 
• 2.4 gigahertz 802.11n – Somente os clientes 802.11n que operam-se nas 2.4 frequências
em ghz podem conectar ao dispositivo WAP.
 

Nota: Se você escolhe o 802.11 b/g, salte para pisar 5.
 
Etapa 3. Escolha a largura de banda de canal desejada para o rádio na lista de drop-down
da largura de banda de canal. As opções disponíveis são 20 megahertz e 20/40 de
megahertz. A opção 20/40 de megahertz pode ser selecionada para umas taxas de dados
mais altas.
 



 
Nota: Se você selecionou 20 megahertz, salte para pisar 5.
 
Etapa 4. Se você selecionou 20/40 de megahertz da lista de drop-down da largura de banda
de canal, escolha o canal principal da lista de drop-down do canal principal. Isto especifica
se ajustar a parte superior - metade ou a metade inferior do canal 40 megahertz como o
canal principal.
 

 
As opções são:
 

• 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.
 

Nota: Este campo está somente disponível se você escolhe uma NON-auto opção da lista
de drop-down do canal na próxima etapa.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down do canal, escolha a parcela do espectro de rádio que o WAP
se usa para transmitir e receber dados. As opções possíveis variam segundo suas seleções
precedentes, mas consistirão sempre em uma auto opção, seguida por uma série de
números. Estes números são canais sem fio diferentes, correspondendo às subdivisões de
sua frequência de rádio selecionado. Selecionar o automóvel terá o roteador seleciona
automaticamente o canal com menos quantidade de tráfego.
 



 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar seus ajustes.
 

 
Etapa 7. Uma janela pop-up aparecerá de advertência que aquela atualizar os ajustes sem
fio pode causar a desconexões. APROVAÇÃO do clique para aplicar seus ajustes.
 



  
Configurações básicas - Rádio 2 (5.0 gigahertz)
 

Etapa 1. No campo de rádio, verifique a caixa de seleção da possibilidade para permitir o
rádio.
 

 
O campo do MAC address indica o MAC address da interface de rádio selecionada.
 
Etapa 2. No campo de modo, escolha o modo que desejado você deseja se usar.
 



 
As seguintes opções são:
 

• 802.11a — Somente os clientes 802.11a podem conectar ao dispositivo WAP.
 
• 802.11a/n — os clientes 802.11a e os clientes 802.11n que operam-se na frequência 5-
GHz pode conectar ao dispositivo WAP.
 
• 5 gigahertz 802.11n — Somente os clientes 802.11n que operam-se na frequência 5-GHz
podem conectar ao dispositivo WAP.
 

Nota: Se você escolhe 802.11a, salte para pisar 5.
 
Etapa 3. Escolha a largura de banda de canal desejada para o rádio na lista de drop-down
da largura de banda de canal. As opções disponíveis são 20 megahertz e 20/40 de
megahertz. A opção 20/40 de megahertz pode ser selecionada para umas taxas de dados
mais altas.
 

 



Nota: Se você selecionou 20 megahertz, salte para pisar 5.
 
Etapa 4. Se você selecionou 20/40 de megahertz da lista de drop-down da largura de banda
de canal, escolha o canal principal da lista de drop-down do canal principal. Isto especifica
se ajustar a parte superior - a metade ou a metade inferior do canal 40 megahertz são o
canal principal.
 

 
As opções são:
 

• 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.
 

Nota: Este campo está somente disponível se você escolhe uma NON-auto opção da lista
de drop-down do canal na próxima etapa.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down do canal, escolha a parcela do espectro de rádio que o WAP
se usa para transmitir e receber dados. As opções possíveis variam segundo suas seleções
precedentes. Tipicamente, a lista de drop-down mostrará uma auto opção, seguida por uma
série de números. Estes números são canais sem fio diferentes, correspondendo às
subdivisões de sua frequência de rádio selecionado. Selecionar o automóvel terá o roteador
seleciona automaticamente o canal com menos quantidade de tráfego.
 

 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar seus ajustes.



 
Etapa 7. Uma janela pop-up aparecerá de advertência que aquela atualizar os ajustes sem
fio pode causar a desconexões. APROVAÇÃO do clique para aplicar seus ajustes.
 

 


	Configurando configurações de rádio básicas no WAP131 e no WAP351
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Configurando configurações de rádio básicas
	Configurações globais
	Configuração de rádio pela relação
	Configurações básicas - Rádio 1 (2.4 gigahertz)
	Configurações básicas - Rádio 2 (5.0 gigahertz)



