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Introdução
Este original é um auxílio para pesquisar defeitos conexões Wireless.? As primeiras etapas a
tomar são responder às perguntas neste original para tornar-se familiares com que tipo do enlace
Wireless você usa, e com que tipo de equipamento.? De lá, você pode continuar à carta e talvez
encontrar seu problema possível e as etapas necessárias para tomar para resolver a edição.

Pré-requisitos
Requisitos
Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.
As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Convenções
Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Onde está o possível problema?
Quando você pesquisa defeitos conexões Wireless, considere estas perguntas:
Que tipo de relação é este??Microwave Multi-point Distribution System (MMDS)Unlicensed
National Information Infrastructure (UNII)?Refira frequências não-licenciados.
Está como distante a relação? (milhas)
Éa relação uma relação da linha de vista?? Se sim, como você sabe??
Se esta é uma relação UNII, verifique para ver se há a interferência como uma prioridade
mais alta em sua lista de verificação.
Que é o tamanho da antena?? Ganho?? A antena é polarizada corretamente?Refira Antenas.
Que está a um comprimento de cabo do transverter à antena?? Que tipo de cabo?Refira o
cabo e a perda de conector.
Há outras Antenas perto dos vossos?? Em caso afirmativo, pode você determinar se se
emitem os sinais que lhe causam um problema de interferência? A mera proximidade de
outras Antenas geralmente não levanta um problema se:As Antenas não se emitem os sinais
que podem interferir com o o vosso; eAs Antenas não estão dentro de seu eixo de caminho.
Para a ajuda adicional com estas perguntas, veja a seção da “informação relacionada”.
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Condição de linha de status
O rádio x está acima -- O protocolo de linha está acima
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Coment
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Essa é a condição de
linha de status correta.
Nenhuma ação é exigida.

O rádio x está acima -- O protocolo de linha está para baixo
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Mude a
configuração de
throughput
como uma ação
alternativa.
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de throughput
depois que
você tenta as
outras soluções
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comandos show
run e show
interface radio
slot/port
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desabilitar o
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Verifique a
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Substitua o
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O rádio x está para baixo -- O protocolo de linha está para baixo
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Não feche a
interface de
rádio

Note que se este
é o problema, a
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da mostra indicará
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Tente
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Substitua o
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Duplexadores não
podem ser
reajustados,
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Remova,
inverta, e
reinstale UM
dos duplexers

Substitua o
ODU

Informações Relacionadas
●

Folha de referência rápida de Point-to-Point Wireless

●

●

●

●

Perguntas freqüentes de Point-to-Point Wireless
Perguntas Mais Freqüentes e Lista de Verificação sobre Tecnologia Wireless Troubleshooting
Configuração de amostra Wireless e Referência de Comandos
Saídas de depuração Wireless causadas por possíveis problemas de conexão física

