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Configurar as configurações de rádio básicas no
WAP581 

Objetivo
 

O rádio é o exame parte do ponto de acesso Wireless (WAP) que cria uma rede Wireless.
As configurações de rádio no WAP controlam o comportamento do rádio e determinam que
tipo do Sem fio sinaliza o WAP manda.
 
Por que nós precisamos de configurar as configurações de rádio básicas no WAP?
 
O desempenho do WAP pode ser comprometido e interrompido se está no de perto a outras
fontes sem fio. Configurar as configurações de rádio básicas no WAP é útil a fim evitar os
problemas devido à interferência sem fio de outras fontes sem fio dentro da escala. Esta
maneira, você pode ser certo que o WAP está fornecendo a capacidade sem fio a melhor
sem se preocupar sobre as interrupções devido à interferência.
 
O objetivo deste original é mostrar como configurar as configurações de rádio básicas no
WAP581.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.4
  

Configurar as configurações de rádio básicas
 
Configurar 1 de rádio (os gigahertz 5)
 

Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do Access point e chooseWireless > rádio
. Você será trazido automaticamente à aba do rádio 1 (gigahertz 5).
 

 
Etapa 2. Sob configurações básicas, verifique a caixa de verificação da possibilidade na 
área de rádio para permitir o rádio para a faixa gigahertz 5.
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Etapa 3. Escolha um modo de rede Wireless do menu suspenso. As opções são:
 

802.11a — Esta opção permite que somente os clientes Wireless com padrão 802.11a
conectem ao WAP.
802.11a/n/ac — Esta opção permite que os clientes Wireless com padrões 802.11a,
802.11n, e 802.11ac conectem ao WAP.
802.11n/ac — Esta opção permite que os clientes Wireless com padrões 802.11n e
802.11ac conectem ao WAP.
 

 
Nota: Neste exemplo, 802.11a/n/ac é escolhido.
 
Etapa 4. Escolha a faixa sem fio do menu suspenso. As opções são:
 

20 megahertz
20/40 de megahertz
80 megahertz
 

 
Nota: Neste exemplo, 80 megahertz são usados. A especificação 802.11ac permite a uns 80
o canal Megahertz-largo além do que 40 megahertz os canais 20 megahertz e. Ajuste o
campo a 20 megahertz para restringir o uso da largura de banda de canal a um canal 20
megahertz. Para o modo 802.11ac, ajuste o campo a 40 megahertz para impedir que o rádio
use a largura de banda de canal 80 megahertz.
 
Etapa 5. Escolha a parcela do espectro de rádio que o rádio se usa para transmitir e
receber da lista de drop-down do canal.
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Nota: Neste exemplo, o automóvel é escolhido. Isto permitirá o WAP de fazer a varredura
para os canais disponíveis e de escolher um canal onde menos tráfego seja detectado.
Você igualmente não poderá selecionar um canal principal se o automóvel é escolhido.
 

Etapa 6. Clique  o botão.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado as configurações de rádio básicas na faixa
gigahertz 5 do WAP581.
  

Configurar o rádio 2 (2.4 gigahertz)
 

Etapa 1. Clique 2.4 gigahertz) a aba do rádio 2 (.
 

 
Etapa 2. Sob configurações básicas, verifique a caixa de verificação da possibilidade na 
área de rádio para permitir o rádio para a faixa 2.4 gigahertz.
 

 
Etapa 3. Escolha um modo de rede Wireless do menu suspenso. As opções são:
 

802.11b/g — Esta opção permite que os clientes Wireless com padrões 802.11b e
802.11g conectem ao WAP.
802.11b/g/n — Esta opção permite que os clientes Wireless com padrões 802.11b,
802.11g, e 802.11n conectem ao WAP.
2.4 gigahertz 802.11n — Esta opção permite somente clientes Wireless com o padrão
802.11n que opera-se nas 2.4 frequências em ghz para conectar ao WAP.
 

 
Nota: Neste exemplo, 802.11b/g/n é escolhido.
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Etapa 4. Escolha a faixa sem fio da lista de drop-down. As opções são:
 

20 megahertz
20/40 de megahertz
 

 
Nota: Neste exemplo, 20 megahertz são escolhidos.
 
Etapa 5. Escolha o canal principal da lista de drop-down. As opções são:
 

Abaixe — Ajusta o canal principal como o canal 20-MHz mais baixo na faixa 40-MHz.
Esta é a configuração padrão.
Superior — Ajusta o canal principal como o canal 20-MHz superior na faixa 40-MHz.
 

 
Nota: Neste exemplo, é escolhido mais baixo.
 
Etapa 6. Escolha o canal de 1 a 11 da lista de drop-down. Esta é a parcela do espectro de
rádio que o rádio usa transmitindo e recebendo.
 

 
Nota: A escala dos canais disponíveis é determinada pelo modo da interface de rádio e do
ajuste do código de país. Neste exemplo, o automóvel é escolhido. Isto permite que o
dispositivo WAP faça a varredura para os canais disponíveis e selecione um canal onde
menos quantidade de tráfego seja detectada.
 

Etapa 7. Clique  o botão.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado as configurações de rádio básicas na faixa
2.4 gigahertz do WAP581.
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