Configurando configurações de rádio avançadas
no WAP371
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.
O objetivo deste original é explicar como configurar configurações de rádio avançadas no
Access point WAP371.
Nota: Para obter informações sobre de como configurar configurações de rádio básicas no
WAP371, refira as configurações de rádio básicas do artigo no WAP371.

Dispositivos aplicáveis
• WAP371

Versão de software
• v1.1.2.3

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

Etapa 2. A fim configurar configurações de rádio avançadas, selecione a interface de rádio
que você quer configurar na configuração de rádio pela área da relação. O rádio 1
(gigahertz 5) é mais rápido mas tem menos escala, quando o rádio 2 (2.4 gigahertz) for mais
compatível com dispositivos mais velhos e tiver uma escala mais larga.

Etapa 3. Certifique-se de que a interface de rádio selecionada está girada sobre. Para girar
sobre um rádio, verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo de rádio, sob a
área das configurações básicas.

Nota: Para aprender mais sobre configurar configurações de rádio básicas, refira as
configurações de rádio básicas do artigo no WAP371.
Nota: Se você está permitindo o rádio 1 (gigahertz 5) com uma largura de banda 80
megahertz, uma observação aparecerá de advertência que esta configuração pode
desenhar mais potência do que pode ser entregada por padrões da IEEE 802.3af PoE. Se o
WAP está sendo PoE posto, comute a um adaptador de energia ou a uma IEEE 802.3at
PSE (equipamento da fonte de alimentação). Clique em OK para continuar.
Etapa 4. Navegue à área avançada dos ajustes para configurar ajustes para o rádio
selecionado.

Etapa 5. O campo do apoio DF está somente disponível se você está configurando o rádio 1
(gigahertz 5). Os DF (seleção dinâmica da frequência) selecionam automaticamente
frequências do canal com a mais baixa interferência. Use a lista de drop-down a permitem (
sobre) ou desabilitam (fora) esta característica. O padrão está ligada.

Etapa 6. Se você selecionou um modo que contenha 802.11n no o campo de modo da área
das configurações básicas, a lista de drop-down apoiada intervalo do protetor curto estará
disponível. O intervalo do protetor é a quantidade de tempo que o WAP espera entre
transmissões, que impede a interferência. O intervalo do protetor pode ser encurtado para
aumentar a taxa de transferência até pelos por cento 10. Se este campo está disponível,
selecione uma opção da lista de drop-down, se não a faixa clara à próxima etapa.

As opções disponíveis são definidas como segue:
• Sim — Reduz o tempo de transmissão a cada 400 nanossegundos ao comunicar-se com
os clientes que igualmente apoiam o intervalo do protetor curto. Esta é a opção padrão.
• Não — Mantém o tempo de transmissão a cada 800 nanossegundos.
Etapa 7. Escolha uma opção da lista de drop-down da proteção. Os recursos de proteção
contêm regras para garantir que as transmissões do 802.11 não causam a interferência com
estações ou aplicativos do legado.

As opções disponíveis são definidas como segue:
• Auto — Permite a proteção quando os dispositivos legado estão dentro da escala do
dispositivo WAP. Esta é a opção padrão.
• Fora de — Desabilita os recursos de proteção.
Etapa 8. No campo do intervalo da baliza, incorpore o intervalo dos milissegundos entre
transmissões do beacon frame. Os beacon frame anunciam a existência da rede Wireless.
O valor deve realizar-se entre 20 a 2000 milissegundos. O comportamento padrão é enviar
uma vez a um beacon frame cada 100 milissegundos. Recomenda-se não mudar este valor,
porque um intervalo misconfigured da baliza pode fazer com que os clientes sejam
incapazes de conectar.

Etapa 9. No campo do período DTIM, incorpore um inteiro de 1 a 255 balizas para
especificar o período do mapa da informação de tráfego da entrega (DTIM). O período DTIM
indica como frequentemente, em termos dos beacon frame, os clientes servidos por seu
dispositivo WAP devem verificar para ver se há dados protegidos ainda que esperam o
recolhimento. O valor padrão é 2, que especifica que os clientes verificarão para ver se há
dados protegidos em seu dispositivo WAP em cada ò beacon frame.

Etapa 10. No campo do ponto inicial da fragmentação, entre em um número par entre o 256
e os 2346 bytes para especificar o limite de tamanho para os pacotes transmitidos sobre a
rede. Se um pacote excede o ponto inicial da fragmentação, a função da fragmentação está
ativada e o pacote é enviado como quadros múltiplos do 802.11. À revelia, a fragmentação
está em um ponto inicial de 2346 bytes. A fragmentação não é recomendada a menos que
você experimentar interferências de rádio.

Etapa 11. No campo do ponto inicial RTS, incorpore um inteiro entre 0 e 2347 para
especificar o valor de limiar do Request To Send (RTS). O padrão é 2346. Um valor de
limiar inferior envia pacotes mais frequentemente que conduza ao consumo da largura de
banda mais alta e a uma recuperação mais rápida das colisões ou a uma interferência na
rede. Um valor de limiar mais alto envia a pacotes menos frequentemente que conduza a
um mais baixo consumo de largura de banda e a um tempo de recuperação mais longo das
colisões ou à interferência na rede.

Etapa 12. Nos clientes associados máximos coloque, entre no número máximo de clientes
que podem conectar ao WAP a qualquer altura. A escala é 0-200, e é ajustada a 200 à
revelia.

Etapa 13. Na lista de drop-down da potência de transmissão, selecione a porcentagem da
potência de transmissão que o WAP se usa ao transmitir. Um alto percentual é mais
rentável, desde que dá ao WAP a escala a mais larga e exige assim menos Access point
cobrir a mesma área. Uma baixa porcentagem exige dispositivos seja próxima entre si, mas
reduza a sobreposição e a interferência entre outros APs. O padrão é 100%.

Etapa 14. Na lista de drop-down do apoio da Quadro-explosão, escolha fora ou para
desabilitar ou permitir sobre esta característica. Permitir esta característica pode aumentar a
taxa de transferência a jusante, porque deixa o rádio rapidamente enviar sucessivamente
uma série de quadros por um período breve de tempo.

Etapa 15. Na lista de drop-down fixa da taxa do Multicast, selecione a taxa de transmissão
em Mbps para a transmissão e os pacotes de transmissão múltipla. A escala de valores
possíveis é determinada pelo modo de rádio nas configurações básicas. Selecionar o
automóvel deixa o WAP automaticamente escolher a melhor taxa baseada nos clientes
conectados.

Etapa 16. Na taxa do legado os grupos apresentam, verificam as caixas de seleção debaixo
das taxas disponíveis para determinar os grupos apoiado e da taxa básica. Os grupos da
taxa suportada indicam as taxas que o WAP apoia, quando os grupos da taxa básica forem
as taxas que o WAP anuncia à rede para estabelecer uma comunicação com os outros
dispositivos. É mais eficiente para mandar um dispositivo WAP transmitir um subconjunto de
suas taxas suportadas. As taxas estão em Mbps.

Nota: A fim selecionar uma taxa como básica, deve igualmente ser selecionada como
apoiada.
Etapa 17. (Opcional) verifique a taxa da transmissão/Multicast que limita a caixa de seleção
se você quer limitar o número de pacotes transmitidos através da rede. À revelia, esta
característica é desabilitada. Se você não quer permitir esta característica, salte a etapa 19.

Etapa 18. Se você permitiu a taxa da transmissão/Multicast que limita, o limite de taxa e os
campos de intermitência do limite de taxa tornar-se-ão disponíveis. Entre nos valores
apropriados para cada campo.

Os campos são definidos como:
• Limite de taxa — O limite de taxa para o Multicast e o tráfego de broadcast. Esta taxa é
expressada em uns pacotes por segundo. A escala é 1 – 50, e o padrão é 50.
• Limite de taxa estourado — Indica a quantidade de tráfego que é permitida passar como
uma intermitência temporária mesmo se excede a taxa máxima acima. A escala é 1 – 75, e
o padrão é 75.
Etapa 19. Na lista de drop-down do modo TSPEC, escolha o modo da especificação do
tráfego (TSPEC) para o WAP. TSPEC é enviado de um cliente capaz do QoS (Qualidade de
Serviço) que pede uma certa quantidade de tráfego do WAP. Selecionar sobre permite
TSPEC e o WAP segura o tráfego dos dispositivos de QoS. Fora das inutilizações os
dispositivos TSPEC e de QoS não são dados a prioridade.

Etapa 20. Na lista de drop-down do modo da Voz ACM TSPEC, escolha um modo que
regule o controle de admissão imperativo (ACM) para a categoria do acesso da Voz.
Selecionar sobre significa que uma estação deve enviar um pedido TSPEC para a largura
de banda ao WAP antes de enviar ou de receber um córrego do tráfego de voz. Fora do
permite que as estações enviem e recebam o tráfego de voz sem um pedido TSPEC. Isto
permite que o WAP tenha o controle sobre o uso de largura de banda para o tráfego de voz.

Etapa 21. No campo do limite da Voz ACM TSPEC, incorpore a quantidade máxima de
tráfego que o WAP tenta transmitir através do Sem fio com uma C.A. da Voz para aceder. A
escala é 0 – 70 por cento, e o padrão é 20 por cento.

Etapa 22. Na lista de drop-down video do modo TSPEC ACM, escolha um modo que regule
o controle de admissão imperativo (ACM) para a categoria video do acesso. Selecionar
sobre significa que uma estação deve enviar um pedido TSPEC para a largura de banda ao
WAP antes de enviar ou de receber um córrego do tráfego de vídeo. Fora do permite que as
estações enviem e recebam o tráfego de vídeo sem um pedido TSPEC. Isto permite que o
WAP tenha o controle sobre o uso de largura de banda para o tráfego de vídeo.

Etapa 23. No campo video do limite TSPEC ACM, incorpore a quantidade máxima de
tráfego que o WAP tenta transmitir através do Sem fio com uma C.A. do vídeo para aceder.
A escala é 0 – 70 por cento, e o padrão é 15 por cento.

Etapa 24. No campo do timeout por inatividade TSPEC AP, incorpore o número de
segundos para que um dispositivo WAP detecte uma especificação do tráfego do downlink
como a quietude antes de suprimi-la. A escala é 0 – 120 segundos, e o padrão é 30.
Incorporar 0 desabilita esta característica.

Etapa 25. No campo do timeout por inatividade da estação TSPEC, incorpore o número de
segundos para que um dispositivo WAP detecte uplink a especificação do tráfego como a
quietude antes de suprimi-la. A escala é 0 – 120 segundos, e o padrão é 30. Incorporar 0
desabilita esta característica.

Etapa 26. Na lista de drop-down do modo do mapa da fila do legado WMM TSPEC,
selecione se permitir (sobre) ou desabilitar (fora) a mistura do legado de tráfego nas filas
que operam-se como o ACM. À revelia, esta característica é desabilitada.

Etapa 27. Salvaguarda do clique para salvar suas mudanças.

Etapa 28. Um pnf-indicador aparecerá de advertência que as conexões Wireless podem ser
desligadas. Clique em OK para continuar.

