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Configurar configurações de rádio básicas no
WAP125 

Objetivo
 

O rádio é o componente físico do ponto de acesso Wireless (WAP) que cria uma rede
Wireless. As configurações de rádio no WAP controlam o comportamento do rádio e
determinam o tipo dos sinais wireless que o dispositivo transmite. É configurado tipicamente
quando distribuir o dispositivo pela primeira vez, ou após o dispositivo foi restaurada às
configurações padrão.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar as configurações de rádio básicas no
WAP125.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
  

Versão de software
 

1.0.0.3
  

Configurar as configurações de rádio básicas do WAP
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do WAP e escolha o > Rádio wireless.
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Etapa 2. Escolha uma faixa de rádio da lista de drop-down do modo de funcionamento. As
opções são:
 

2.4G somente — Esta opção ativa somente o rádio 2.4 gigahertz do WAP. Apoia o 802.11
b/g, o 802.11 b/g/n e o 802.11n. Se esta opção é escolhida, continue configurar
configurações de rádio básicas 2.4 gigahertz.
5G somente — Esta opção ativa somente o rádio gigahertz 5 do WAP. Apoia o 802.11 a/n/ac,
e o 802.11 n/ac. Se esta opção é escolhida, continue configurar configurações de rádio
básicas gigahertz 5.
Dual o mau — Esta opção ativa o 2.4G e os rádios 5G do WAP. Apoia o 802.11 b/g, o 802.11
b/g/n, o 802.11n, o 802.11 a/n/ac, e o 802.11 n/ac. Se esta opção é escolhida, as
configurações de rádio 2.4 gigahertz e as configurações de rádio gigahertz 5 precisam de ser
configuradas.
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Nota: Neste exemplo, a faixa dupla é escolhida.
  

Configurar configurações de rádio básicas 2.4 gigahertz
 

Etapa 1. Verifique que a caixa de verificação do rádio da possibilidade está verificada para
se assegurar de que o rádio seja ativo. Iss está habilitado por padrão.
 

 
Etapa 2. Escolha um modo de rede da lista de drop-down do modo de rede Wireless. As
opções são como segue:
 

802.11b/g — Esta opção deixa os clientes Wireless equipados com os adaptadores Wireless
802.11b ou 802.11g para conectar ao WAP.
802.11b/g/n — Esta opção é a configuração padrão. Deixa os clientes Wireless equipados
com o 802.11b, 802.11g, e os adaptadores 802.11n que operam-se nas 2.4 frequências em
ghz conectam ao WAP.
2.4 gigahertz 802.11n — Esta opção deixa os clientes Wireless equipados com os
adaptadores 802.11n que operam-se nas 2.4 frequências em ghz para conectar ao WAP.
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Nota: Neste exemplo, 802.11b/g/n é escolhido.
 
Etapa 3. (opcional) escolhe uma faixa wireless da lista de drop-down wireless da seleção da
faixa. As opções são:
 

20 megahertz — Esta opção restringe o uso da seleção wireless da faixa a uma faixa 20
megahertz.
20/40 de megahertz — Esta opção permite os dispositivos legado que apoiam a
Conectividade do Sem fio-n, e os dispositivos que apoiam a faixa 40 megahertz para conectar
ao WAP. A faixa 20/40 de megahertz permite umas taxas de dados mais altas mas sae de
menos faixas disponíveis para o uso dos dispositivos outros 2.4 gigahertz gigahertz e 5.
 

 
Nota: Esta opção está disponível somente quando 802.11b/g/n ou 2.4 gigahertz 802.11n
são escolhidos como o modo de rede Wireless. Se 802.11b/g foi escolhido como o modo de
rede Wireless, salte para pisar 5. Neste exemplo, 20/40 de megahertz é escolhido.
 
Etapa 4. (opcional) escolhe um canal da lista de drop-down do canal. As opções são auto, e
os canais 1 ao 7.
 



 
Nota: Neste exemplo, 6 é escolhido.
 
Etapa 5. (opcional) escolhe um perfil do planificador da lista de drop-down. Isto permite que
você controle o intervalo de tempo em que os rádios seriam operacionais.
 

 
Nota: Neste exemplo, nenhum perfil do planificador é configurado.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique.
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado as configurações de rádio básicas 2.4
gigahertz em seu Access point WAP125.
  

Configurar configurações de rádio básicas gigahertz 5
 

Etapa 1. Clique a aba do rádio 2 (gigahertz 5) e certifique-se de que a caixa de verificação
do rádio da possibilidade está verificada para se assegurar de que o rádio seja ativo.
 

 
Etapa 2. Escolha um modo de rede da lista de drop-down do modo de rede Wireless. As
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opções são como segue:
 

802.11a — Esta opção deixa somente os clientes Wireless equipados com os adaptadores
Wireless 802.11a para conectar ao dispositivo WAP.
802.11a/n/ac — Esta opção deixa os clientes Wireless equipados com o 802.11a, 802.11n,
ou os adaptadores Wireless 802.11ac conectam ao dispositivo WAP.
802.11n/ac — Esta opção deixa somente os clientes Wireless equipados com os adaptadores
Wireless 802.11n ou 802.11ac para conectar ao dispositivo WAP.
 

 
Etapa 3. (opcional) escolhe uma faixa wireless da lista de drop-down wireless da seleção da
faixa. As opções são:
 

20 megahertz — Esta opção restringe o uso da seleção wireless da faixa a uma faixa 20
megahertz. Fornece a melhor taxa de transferência para os dispositivos que apoiam a
Conectividade do Sem fio-n.
20/40 de megahertz — Esta opção permite os dispositivos legado que apoiam a
Conectividade do Sem fio-n, e os dispositivos que apoiam a faixa 40 megahertz para conectar
ao WAP. A faixa 20/40 de megahertz permite umas taxas de dados mais altas mas sae de
menos faixas disponíveis para o uso dos dispositivos outros 2.4 gigahertz gigahertz e 5.
Permite a melhor conexão para um ambiente Wireless com os adaptadores misturados.
80 megahertz — Esta opção restringe o uso da seleção wireless da faixa a uma faixa 80
megahertz. Fornece o throughput ótimo para os dispositivos que usam os adaptadores Sem
fio-C.A.
 

 
Nota: Neste exemplo, 20/40 de megahertz é escolhido.



Etapa 4. (opcional) escolhe um canal da lista de drop-down do canal. As opções são auto,
36, 44, 149, e 157.
 

 
Nota: Neste exemplo, o automóvel é escolhido.
 
Etapa 5. (opcional) escolhe um perfil do planificador da lista de drop-down. Isto permite que
você controle o intervalo de tempo em que os rádios seriam operacionais.
 

 
Nota: Neste exemplo, nenhum perfil do planificador é configurado.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique.
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado as configurações de rádio básicas gigahertz
5 em seu Access point WAP125.
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