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Permita o modo da análise de espectro em um
Access point WAP581 
Objetivo
 
WAP581 o Access point do Duplo-rádio Wireless-AC/N caracteriza capacidades da análise de
espectro. Quando permitido, permite que o Access point capture os dados que são relacionados
ao rádio onde são ativos. Os dados são apresentados como gráficos de barra para a facilidade da
interpretação. A análise de espectro é particularmente útil em administradores de rede de ajuda
determina o sinal e o uso os mais limpos. Igualmente mostrará a administradores os canais que
tem a maioria de interferência, que pode ser usada para aperfeiçoar o ambiente de rede Wireless.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como permitir o modo da análise de espectro em um Access point
WAP581.
  
Dispositivos aplicáveis
 

WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.4
  

Permita a análise de espectro
 
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do Access point WAP581 e escolha o Sem fio >
o rádio.
 



 
Etapa 2. Escolha uma faixa de rádio.
 
Nota: A área de rádio mostrará a faixa de rádio ativa. Neste exemplo, transmita por rádio 1
(gigahertz 5) e o rádio 2 (2.4 gigahertz) é mostrado.
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Nota: Neste exemplo, o rádio 1 (gigahertz 5) é escolhido.
 
Etapa 3. Ajustes avançados do clique.
 

 
Etapa 4. Escolha uma opção da lista de drop-down do modo da análise de espectro. As opções
são:
 

Inutilização - Esta opção significa que o modo da análise de espectro não está ativado. Neste
estado, o acúmulo de dados e a apresentação não estão disponíveis. 
 
Analisador de espectro dedicado - Esta opção usa o rádio para 10% do tempo. Isto significa
que a função principal do rádio estará usada para a análise de espectro. Isto igualmente
significa que as conexões de cliente podem trabalhar, mas para não ser garantido. 
 
Analisador de espectro híbrido - Esta opção garante a conexão de cliente mas os problemas
de conectividade podem elevarar devido ao corredor da análise. Isto significa que o rádio está
sendo utilizado para a análise de espectro e o tráfego Wireless. 
 
Analisador de espectro 3+1 - Esta opção deixa os clientes conectar às correntes 3x3, quando
a análise de espectro for feita na corrente 1x1. 
 
 



 
Nota: O valor padrão é inutilização. Neste exemplo, o analisador de espectro 3+1 é escolhido.
Esta é dedicar três transmite e três recebem Antenas para o cliente Wireless do Access point. Isto
igualará melhor o desempenho para os clientes Wireless.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique.
 

 
Etapa 6. Repita etapa 2 para pisar 5 se você precisa de permitir a análise de espectro para a
outra faixa de rádio.
 



Você deve agora ter permitido a análise de espectro no Access point WAP581.
  
Inteligência do espectro da vista
 
Etapa 1. Escolha pesquisam defeitos > inteligência do espectro.
 

 
Etapa 2. Escolha um rádio da lista de drop-down do modo da análise de espectro da
possibilidade.
 



 
Nota: Neste exemplo, o rádio 1 é escolhido.
 
Etapa 3. Grupo do clique.
 

 
Etapa 4. Dados do espectro da opinião do clique.
 

 
O indicador dos dados do espectro abaixo aparecerá.
 



  
Qualidade do canal
 
A área da qualidade do canal indica um gráfico de barra com a qualidade do canal representada
por 0 a 100 na linha central Y do gráfico. A linha central X representa o canal. Nesta
apresentação, 100 representam uma qualidade extremamente boa do canal quando 0
representarem uma qualidade extremamente deficiente do canal. Neste exemplo, os canais 1 14
são mostrados com uma avaliação de qualidade de 100 canais.
 



  
Utilização de canal NON-WLAN
 
A área da utilização de canal NON-WLAN representa o sinal dos dispositivos próximos que estão
transmitindo na mesma frequência como o WAP581. É indicada como um gráfico de barra com a
linha central Y que representa o nível de intensidade de sinal, e a linha central X que representa o
canal. Neste exemplo, um sinal de Bluetooth é detectado pelo WAP581 na frequência 2.4GHz,
contudo, o sinal é fraco ao ponto que não registrou no gráfico. É possível escolher uma
frequência da lista de drop-down indicar os dispositivos próximos possíveis que transmitem na
escala do Access point.
 



 
Você deve agora ter visto a análise de espectro no Access point WAP581.
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