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از روی صفحه کلید لپ تاپ پنجره  با نگه داشتن هم زمان کلیدهای  -1

Run شود. با نوشتن عبارت ( باز می2 )شکل“ncpa.cpl” و ،ok  کردن، پنجره

کنیم تا کلیک می Local Area Connectionبر روی  شود.( باز می3)شکل دیگری

 ( باز شود.4)شکل Connection Local Areaپنجره 

 Internet Protocol Version 4روی  Local Area Connectionدر پنجره  -2

گزینه از قسمت پایین سمت راست کادر کنیم تا انتخاب شود، بعد کلیک می 

Properties باز شود. 5زنیم تا پنجره شکل را می 

در قسمت  کنیم.را انتخاب می Use the following IP، گزینه 5در پنجره شکل  -3

IP address  به دلیل اینکهIP ،در نظر  .210.10.10و  .110.10.10 پیش فرض

عدد آخر که در زیر آن کنیم. را تایپ می .10010.10.10گرفته شده است، مقدار 

( 2رادیو )در اینجا  IP( باید از آخرین عدد 100خط کشیده شده است )در اینجا 

را تایپ  255.255.255.0نیز مقدار  Subnet maskبزرگتر باشد. در قسمت 

 کنیم.می

 

 Outdoor Unit (ODU). رادیو یا 1
2 .PoE  یاIndoor Unit (IDU) 

 PoEکابل برق . 3

 تیل(گ)پی RFکابل . 4

 پایه خورشیدی. 5

 . پایه نگه دارنده6

 ها. بسته پیچ7

 LAN. گلند آبندی کابل 8

 

باشد. طول کابل  6یا  5Eو دارای رتبه بندی  STPیا  FTPبایست از نوع کابل شبکه می :1نکته 

 .متر باشد 111نباید بیش از  PoEو  ODUمابین 

 باشد. Straightباید از نوع رنگ بندی کابل برای سوکت  :2نکته 

که طول  بسته بندیهای موجود در تیلگاز پی) نباید بیش از یک متر باشد. RFابل طول ک :3نکته 

 استفاده کنید.( متر است،سانتی 61آنها 

متر سانتی 6ای به قطر به آن وصل کرد، لوله توانای که گیره رادیو را میبزرگترین لوله :4نکته 

 است.

دارای تنظیمات اولیه هستند، بطوریکه وقتی رادیوها خریداری  Bو  Aرادیوها در دو سری  :5نکته 

  را دارد. Bقابلیت لینک شدن با هر رادیو از سری  Aسری  از رادیوهر شوند بصورت پیش فرض می

، Bو در رادیوهای سری  .A، 110.10.10ی سری پیش فرض در رادیوها IP :6نکته 

 .در نظر گرفته شده است .210.10.10

 

 

به است(  Straightنحوه اتصال دو سر کابل شبکه )که از نوع  :10نکته 

ست، همچنین باید مراقب باشیم که این نشان داده شده ا 9ها در شکل سوکت

  رادیو، تحت فشار نباشند. 0Ethکابل پس از اتصال به پورت 

نشان داده شده  11بستن آنها در شکل آب بندی گلندها )که نحوه  :11نکته 

 است(، موضوع مهمی است که نباید فراموش شود.

ار ها تحت فشفاصله رادیو تا آنتن باید به نحوی باشد که پیگتیل :12نکته  

 نباشند.

 

 

 

   

 

 

 2شکل  3شکل 

 5شکل  4شکل 

کنیم، به متصل می (8 شکل) PoEبه یک  هر کدام از رادیوها را به وسیله کابل شبکه

نوشته شده  outکه روی آن  PoE را به پورت( 7)شکل رادیو  0ETاین صورت که پورت 

لپ تاپ  LANنوشته شده است را به پورت  inکه روی آن  PoEوصل کرده و پورت 

را به برق شهر متصل کرده تا رادیوها روشن شوند. با روشن کردن  PoEکنیم. متصل می

پس از چند ثانیه چراغ آن شروع شود، بعد خاموش میو آن یک بار روشن رادیو، چراغ 

قی با لینک برقرار نشود بصورت چشمک زنتا زمانی که  وکند به چشمک زدن می

 .شود، و بعد از برقراری لینک بصورت ثابت روشن میماندمی
در همان پنجره  cmdعبارت ، با تایپ تاپبعد از روشن کردن رادیو و اتصال آن به لپ

 کنیم،را تایپ می ”ping  IP  –t“دستور  . سپسشویممی cmdوارد محیط  2شکل 

را  Enter، و بعد از آن ه استرادیو را وارد شد IPعدد  ”IP“که در آن به جای عبارت 

شود، دیده می 6صحیح باشد همانطور که در شکل تاپ اتصال رادیو به لپ اگر ،زنیممی

میلی ثانیه داشته باشیم، در غیر این  1رادیو را به صورت پیوسته کمتر از  pingباید 

 نتیجه مورد نظر مشاهده شود. ها مجدداً چک شود تا صورت باید اتصاالت کابل

  روشن شود.  DCولت  56تا  9تواند با برق رادیو می :7نکته 

رادیو باید به صورتی بسته شود که کانکتورهای آن رو به پایین باشند، تا کمتر  :8نکته 

  در معرض باران قرار گیرد.

 ها باید مراقب بود که پیچها به رادیو و آنتندر هنگام بستن پیگتیل :9نکته 
 .صورت صحیح بسته شوندهای آن به کانکتور

 6شکل 

 7شکل  9شکل 

 10شکل 

 1شکل 

 8شکل 
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رادیو در ابتدا هیچ نام کاربری و کلمه عبوری  شویم. ه شده میدادای که در شکل نشان وارد صفحه Internet Explorerیا  Chromeرادیو در نوار باالیی مرورگر  IPبا وارد کردن  :1مرحله 

 آن انتخاب کرد. ایتوان نام کاربری و کلمه عبور دلخواه را بربعد از ورود به رادیو می .را انتخاب کرد Loginو بعد گزینه  توان به جای آنها وارد کردندارد و هر کاراکتری را می

. به دلیل اینکه هنوز نام کاربری و کلمه عبور برای رادیو انتخاب نشده است، همانطور که در شکل دیده شویممی Device Status اربری و کلمه عبور وارد صفحهبا وارد کردن نام ک :2مرحله 

قسمت  7ربری و کلمه عبور را انتخاب کنیم. در نوار باالی این صفحه نام کاخواهد که  از ما میدهد و نوشته قرمز رنگ نشان دهنده این است که رادیو آالرم می ،، در قسمت باالی تصویرشودمی

            قسمتدهد. ها و لینک را نمایش می Interface اطالعات مربوط به Device Statusقسمت  طوسی رنگ است.در مربع های آبی رنگ و یکی تای آنها در مربع 6وجود دارد که 

Basic Setting تنظیمات دستگاه است. قسمت وارد کردن مربوط به Maintenance  مربوط به مشاهده و بروزرسانی نسخهFirmware و یا دانلود نسخه حال حاضر آن از روی رادیو است ،

          آن آپلود کرد. در قسمتای را روی )تنظیمات( مورد نظر از پیش آماده شده Configuration )تنظیمات( روی رادیو را دانلود کرد و یا Configurationتوان همچینین می

Spectrum Analyzer و مشاهده نمود.را بررسی  نویزو میزان سطح توان طیف می هم 

      . آیتماستآیتم وجود دارد که هرکدام مربوط به تنظیمات خاصی از دستگاه  11این قسمت  شویم. دروارد می Basic Settingبرای انجام تنظیمات اولیه رادیو به قسمت  :3مرحله 

System Setting  مربوط به تنظیمات نام دستگاه، نام کاربری و کلمه عبور است. آیتمSetting Network مربوط به تنظیمات IP در Interface  0های رادیو شاملEth ،1Eth ،rf5.0 ،
svi1  و بقیه موارد است. برای انجام تنظیمات لینک به قسمتLink Setting و بعد از آن بر روی شویموارد می ،rf5.0 یا  ات لینکمکنیم تا پنجره تنظیکلیک میGeneral Setting .باز شود 

)در تمامی صفحات در قسمت پایین سمت چپ قرار دارد(  Applyتغییرات باید گزینه  بعد از انجام تنظیمات مورد نظر برای اعمال**

 * *را انتخاب کنیم.

توان انتخاب کرد، ، دو حالت را میTypeدر آیتم  است که تیک آن به صورت پیش فرض خورده است و نباید آن را تغییر داد.  Enable Linkاولین خط  General Setting پنجرهدر  :4مرحله 

  .Slaveو حالت  Masterحالت 

  شود.باشند لینک برقرار نمی Slaveاگر دو طرف در حالت  باشد. Masterحداقل یکی از رادیوها باید در حالت : 1نکته مهم 
 

 

 2مرحله 

 3مرحله 

 Masterفقط برای حالت  Pollingگزینه  :2نکته مهم 

هستند  Masterوجود دارد. در حالتی که دو طرف 

Polling در باید فقط برای یک طرف روشن باشد ،

 شود.غیر این صورت لینک برقرار نمی

کیفیت لینک را به  Pollingروشن بودن   :3نکته مهم 

 دهد.میزان قابل توجهی افزایش می

است،  Fixedرا در حالت پیش فرض که  Modeآیتم 

  گذاریم.باقی می

را در  DFSدر ابتدا برای شروع آیتم  :4نکته مهم 

  دهیم.یقرار م DFS offحالت 

توان فرستنده را  مقدار مورد نظرِ Tx Powerدر آیتم 

بیشترین مقدار آن انتخاب  معموالًکه کنیم، انتخاب می

 Tx Powerرا که روبروی آیتم  Autoشود. تیک گزینه می

است  Autoروبروی گزینه  ی کهبا قسمتداریم. میاست را بر

کاری نداریم و باید مقدار آن همان صفر باشد. در آیتم بعدی 

Node Name آن نصب شده  درادیو نام سایت )محلی که ر

صورت که ب Scramblingآیتم  کنیم.است( را انتخاب می

باید در همین حالت باقی  ،پیش فرض تیک آن خورده است

 Scramblingبماند و کاری با آن نداریم. روشن بودن 

تنظیمات با تواند در بهبود کیفیت لینک موثر باشد. می

، Trap gateway ،Switch Borderهای آیتم

Network Entry SNR، Rx Attenuation ،

Multicast Mode  وAuthentication Mode  کاری

در آیتم  گذاریم.صورت پیش فرض باقی مینداریم و آنها را ب

Log Level خواهیم از رادیو گرفته شود نوع گزارشی که می

کنیم و معموالً تنظیمات آن را روی حالت پیش را تعیین می

 گذاریم.باقی می normalفرض 

، باید Channel Widthمقدار آیتم  :5نکته مهم 

 . برای هر دو طرف یکسان انتخاب شود

 

 1مرحله 

 4مرحله 
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 برقراری لینک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیفیت لینک  Greenfieldروشن بودن گزینه  :7نکته مهم 

  .دهدرا افزایش می
برای هر دو طرف باید  Greenfieldگزینه  :8نکته مهم 

یکسان انتخاب شود، یا هر دو طرف روشن، یا هر دو طرف 

 خاموش. 

باید برای هر دو  Network SIDآیتم مقادیر: 9نکته مهم 

 طرف لینک یکسان انتخاب شود.
سایتی که رادیو در آن نصب شده  IDشود می Node IDدر آیتم 

 نوشته شود.

کاراکتری  Security Keyآیتم اگر برای : 10نکته مهم 

باید برای هر دو طرف لینک یکسان انتخاب  شود،نوشته می

 شود.

که  ،دهدرا نشان می Slaveظیمات حالت تناین مرحله  :5مرحله 

در توضیح داده شد.  Masterدر قسمت های آن قبالً قسمت همه

 Add Profileای به نام قسمت پایین پنجره سمت چپی گزینه

توان به تعداد دلخواه از کلیک بر روی آن می وجود دارد، که با

های ایجاد پنجرههای سمت راست ایجاد کرد، همچنین در پنجره

را انتخاب کرد و یک یا  Disable profileتوان گزینه شده می

چند پروفایل را خاموش کرد، اما در نهایت تنها یک پروفایل باید 

 ( باشد.بدون تیک Disable profileروشن )

 

 

کنیم. بدیهی است که در حالتی که میانتخاب  Channel Widthبرای را ی بیشتر  خواهیم مقداربیشتری می Throughputو در مواقعی که کنیم را کمتر انتخاب می Channel Widthدر مواقعی که بخواهیم کیفیت لینک افزایش پیدا کند مقدار 

 در یک حالت بهینه بهترین جواب را داشته باشیم.داشت تا  مهندسییابد و برعکس، البته اینجاست که باید انتخابی دقیق و کاهش می Throughput ،خواهیم افزایش دهیمکیفیت لینک را می

  باید برای هر دو طرف یکسان انتخاب شود. Frequencyمقدار آیتم   :6نکته مهم  
ها را فرکانستوانیم یبه این معنی است که م /بعد از  1مگاهرتز داریم: عدد  41(، مثالً در پهنای کانال 4انتخاب شود )قسمت پایین شکل مرحله  Customer Frequency Gridاز قسمت و تواند به صورت دستی تنظیم فرکانس می رزولوشنمقادیر 

بیشتر  SNRمورد نظر را انتخاب کرد، هر چه مقدار کمتر را انتخاب کنیم  Bitrateتوان مقدار می Tx Bitrateدر آیتم  تغییر دهیم. دو تا دو تاها را فرکانستوانیم میرا قرار دهیم  2عدد  1، و ... اگر به جای 5762، 5761مثالً  تغییر دهیم،یکی یکی 

مقدار مقابل آن که صفر است کاری نداشته  ارا روشن بگذارید و ب Autoتیک گزینه  را انتخاب کرد. Bitrateمقادیر بیشتر  توانو سطح نویز پایین بود می (SNR>30اگر لینک کیفیت خوبی  داشت ) شود و برعکس.کمتر می Throughputشود اما می

 Dualافزایش یابد آن را در حالت  Throughput دهیم و اگر بخواهیمقرار می Single( آن را در حالت یابدافزایش می 3dBحداقل  SNRداریم، اگر بخواهیم کیفیت لینک افزایش یابد )  Dualو  Singleدو حالت  Channel Typeدر قسمت  باشید.

 دهیم.قرار می

 5مرحله  

همانطور که در  Link Statisticsدر قسمت  Device Statusشود، و در صفحه از حالت چشمک زن خارج شده و ثابت میرادیو طرف لینک با رعایت شرایط ذکر شده، لینک برقرار خواهد شد، و چراغ  پس از انجام تنظیمات اولیه رادیوهای دو :6مرحله 

( که اگر خوب باشد، مربع به رنگ سبز، اگر متوسط Link Qualityینک )شود. در این قسمت اطالعات لینک نمایش داده شده که موارد مهم آن به ترتیب از چپ به راست عبارتند از: کیفیت لشود، برقراری لینک نشان داده میدیده می 6شکل مرحله 

 Tx، زیر عبارت دهدرا نشان می توان ارسالی هر رادیو Tx Power زند. آیتمفاصله لینک را تخمین می Distanceرادیوی مقابل هستند. آیتم  IDآدرس، نام و شماره  MACهای بعدی آیتمآید. باشد به رنگ زرد و اگر نامطلوب باشد به رنگ قرمز در می

Power عبارت ،Rx/Tx ،که زیر  که عددیبطوری نوشته شده استTx ( نوشته شده توان ارسالی رادیوی باالی سرLocal)  است و عددی که زیرRx  نوشته شده توان ارسالی رادیوی طرف مقابل است. آیتمRef. Level  که درFirmware  نسخه جدیدتر

نوشته شده نسبت سیگنال به نویز رادیوی طرف مقابل است. در آیتم  Txاست و عددی که زیر  (Localنوشته شده نسبت سیگنال به نویز سمت خودمان ) Rxکه زیر  که عددیبطوریدهد را نمایش می SNRنوشته شده است، میزان  SNRبه عنوان 

Bitrate  مقادیری که برایBitrate بطوریکهانددهدر نظر گرفته شده نمایش داده ش ، Tx ( سمت خودمانLocal)  وRx های رادیوی طرف مقابل است. آیتمRetries  وErrors  نیز همانند عدد زیر عبارتRx/Tx  برایBitrate  به ترتیب مقادیر تالش

 صفر باشند.ند که مطلوب این است که این مقادیر صفر یا نزدیک به دهمجدد برای ارسال اطالعات و میزان خطا را نمایش می

 6مرحله 

 مروری بر مراحل اصلی لینک کردن رادیوها:

 .Masterقرار دادن حداقل یکی از رادیوها در حالت  .1

 حتماً برای یک طرف روشن باشد.روشن است،  Pollingاگر  .2

 باشد. DFS offدر حالت  DFSآیتم در ابتدا برای شروع .3

 .نشودانتخاب  Tx Powerبرای  Autoگزینه  .4

 .باشد باید برای هر دو طرف یکسان Channel Widthمقدار  .5

 .باشد باید برای هر دو طرف یکسان Frequencyمقدار  .6

 .شودانتخاب  Bitrateبرای  Autoگزینه  .7

 برای هر دو طرف باید روشن باشد. Greenfield آیتم .8

 باید برای هر دو طرف یکسان باشد. Network SIDآیتم  .9

 

 

 باید برای هر دو طرف یکسان باشد. Security Keyآیتم  .10

تر لینک شوند و در ابتدا برای اینکه رادیوها راحت ***

            باشد باید مقدار ترآسان هاتنظیم اولیه آنتن

Channel Width  و ، 5راChannel Type  را در حالت

Single قرار دهیم، و کمترین مقدار را برای Tx Bitrate 

انتخاب کنیم، و بعد از برقراری لینک و برای گرفتن 

Throughput حالت ها ظیم دقیق آنتنبیشتر و تنDual  را

 *** انتخاب کنیم و تا حد امکان مقادیر را زیاد کنیم.

 

 7مرحله 

پس از برقراری لینک با کلیک  :7مرحله 

چپ کردن بر روی نواری که در قسمت 

Link Statistics  پس از برقراری لینک

را مشاهده  7مرحله  شود، پنجرهظاهر می

توان عملکرد خواهیم کرد. در آیتم اول می

را  Bitrateمقادیر مختلف دستگاه برای 

 Antenna Alignmentتست کرد. آیتم 

ها ارائه ابزار گرافیکی برای تنظیم آنتن

 Statistics Graphs در آیتم دهد، ومی

، RSSI شاملتوان نمودارهای مختلفی می

SNR ،CINR  و ... را به صورت گزارش

 نه مشاهده کرد. ای، روزانه و ماهالحظه



 

 

 R5000-Omxراه اندازی سریع 
 

 بررسی عملکرد دستگاه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(، در صورتی که برای 3وجود دارد )شکل مرحله  Applyدر کنار گزینه  Testای به نام در رادیو گزینه **  

که دقیقه در صورتی  3اما بعد از  شود،استفاده کنیم تغییرات اعمال می Testاز  Applyاعمال تغییرات به جای 

(، رادیو شوددر باالی صفحه در این حالت انجام می Commitی با زدن گزینه تایید نهایی نشود )تایید نهای

reset توان برای تست تغییرات استفاده کرد.، از این روش میگرددمی به تنظیمات قبلی برشود و می** 

 :Telnetبرخی از دستورات مورد استفاده در محیط 

 دهد.تنظیمات رادیو را نمایش می ”co sho“دستور . 1

 دهد.مگاهرتز تغییر می 5811برای مثال فرکانس را به  ”rf rf5.0 freq 5800“. دستور 2

 دهد.مگاهرتز تغییر می 41برای مثال پهنای کانال را به  ”rf rf5.0 band 40“. دستور 3

 دهد.تغییر می Mbps 24000را به  Bitrateبرای مثال  ”rf rf5.0 bitr 240000“. دستور 4

اجرا کنیم تا تغییرات  ”co sa“بعد از انجام تغییرات مورد نظر، حتما باید دستور   Telnetدر محیط  ***

 ***مورد نظر ذخیره شوند 

 9مرحله 

 8مرحله 

 11مرحله 

 

برای تغییر مقادیری که برقراری لینک، به آنها وابسته است مثل  **

 **فرکانس و پهنای کانال، باید ابتدا مقادیر طرف مقابل را تغییر داد. 

 12مرحله 

را انتخاب کنیم، صفحه  Statistics Graphs، آیتم سوم 7اگر در مرحله  :8مرحله 

در آن سه ردیف شکل نشان داده شده که در هر ردیف دو شکل شود که جدیدی باز می

یا به عبارت دیگر قدرت سیگنال  RSSIوجود دارد. در ردیف اول شکل سمت چپ میزان 

توان دید. برای انتخاب آیتم مورد نظر از )نسبت سیگنال به نویز( را می SNRدریافتی و 

با توجه به بودجه بندی لینک نیاز ها برای تنظیم آنتنکنیم. باالی شکل استفاده میزبانه 

از نوار باالی وسط صفحه گزینه  ای بدانیم، از اینرورا بطور لحظه RSSIاست که مقدار 

Real Time Graph منحنی آبی رنگ در شکل سمت چپی میزان کنیمرا انتخاب می .

قسمت پایین شکل نیز دهند. در را نمایش می RSSIار سطح نویز و منحنی رنگ سبز مقد

ای را نمایش مقدار لحظه Currentداخل کادر مستطیلی سه عدد نوشته شده، عدد زیر 

را نمایش  بیشترین مقدار Maxو عدد زیر  کمترین مقدار، Minدهد، عدد زیر می

مطلوبی  Throughputتوان می 60dBm-تا  40dBm-بین  RSSIدهند. معموالً با می

به بودجه بندی لینک بستگی دارد. شکل سمت راستی  RSSIک گرفت، اما عدد از لین

 توضیح داده شد.        دهد با همان منطقی که میزان باری که روی رادیو است را نمایش می

ای باز را انتخاب کنیم، پنجره Performance Test، آیتم اول 7اگر در مرحله  :9مرحله 

تست  Bitrateرا برای مقادیر مختلف رادیو  Throughputتوان در آن میشود که می

توان این مقادیر را به صورت می Loopbackیا  Bidirectionalکرد. با زدن تیک آیتم 

دهد. مجزا برای هر دو طرف دید، اما اگر تیک نداشته باشد، مجموع هر دو عدد را نشان می

نشان  اینهایت رنگ سبز و فیروزهشود. در ت انجام میتس Run Testsبا زدن گزینه 

 ا حد ممکنباشد، که تها می Retiesقرمز نشان دهنده رنگ و  Throughputدهنده 

 ای بیشترین مقدار و رنگ قرمز کمترین مقدار را داشته باشند. سبز و فیروزه رنگباید 

ای باز را انتخاب کنیم، پنجره Antenna Alignment Tool، آیتم دوم 7اگر در مرحله 

استفاده کرد. با زدن  توان از آن می هابرای مشاهده وضعیت تنظیم آنتنشود که می

Start Test اعداد مختلفی در این صفحه وجود دارد اما در نهایت توان نتیجه را دید. می

ر مرکز دایره درست باشد، قسمت فوقانی نوار سبز رنگ باید د هادر حالتی که تنظیم آنتن

 فرضیِ قسمت سیاه رنگ قرار گیرد. 

استفاده از محیط  هاو مشاهده شرایط آن هاهای تنظیم رادیویکی دیگر از راه :10مرحله 

cmd  است. ابتدا همانطور که در صفحه اول توضیح داده شد، وارد محیطcmd شویم، می

نشان داده شده است با تایپ دستور         11سپس همانطور که در شکل مرحله 

“telnet  10.10.10.1”  وEnter  کردن پس از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور

 شویم. رادیو، وارد رادیو می

 ”mint rf5.0 mon -s“وقتی که در رادیو هستیم، دستور  cmdاگر در محیط  :11مرحله 

( SNR)دار سطح نویز و نسبت سیگنال به نویز مق یمتوانکنیم، می Enterرا تایپ کرده و 

سمت مقابل را نمایش  Tx(، و Localسمت خودمان ) Rx( را ببینیم، که 11)شکل مرحله 

را عوض  هاخواهیم آنتن ها را تنظیم کنیم یا فرکانس. از این دستور وقتی که میدهدمی

 کنیم.ای این پارامترها استفاده میلحظهکنیم برای مشاهده 

 

 

وقتی که در رادیو  cmdاگر در محیط  :12مرحله   10مرحله 

 Enterرا تایپ کرده و  ”mint map“هستیم، دستور 

آدرس رادیوی طرف مقابل را  MAC یمتوانکنیم، می

با کادر زرد رنگ در قسمت  12ببینیم که در شکل مرحله 

باالی شکل نشان داده شده است. برای مشخص کردن 

 ”lt  rf5.0  MAC  -tb“دستور  Throughputمقدار 

مقدار آن را که با  MACرا تایپ کرده و به جای عبارت 

 Enterدهیم، و دستور قبلی به دست آوردیم قرار می

کنیم. مقادیری که خواهیم دید، نرخ ارسال و دریافت می

 میزان ،باشد، که در واقع عدد مجموعو مجموع آنها می

Throughput صورت  ، که بهدهدلینک را نشان می

TCP اینجا مقدار . در استThroughput همانطور که ،

نین است. همچ 217Mbpsدر شکل نشان داده شده 

در این قسمت نمایش داده  Errorsو  Retriesمقادیر 
  شوند، که تا حد امکان باید نزدیک به صفر باشند.می

 9مرحله 

 ***نمایش داده شود   Throughputباید توجه داشت که رادیو زیر بار نباشد، تا مقدار واقعی   Telnetاز طریق محیط    Throughputبرای تست مقدار  *** 
و در صورتی که خواهد شد،  restart  این دستور وقت داریم تا تغییرات مورد نظر را اعمال کرده و بررسی نماییم، بعد از آن لینکثانیه بعد از اجرای  180کنیم،  Enterرا تایپ کرده و  ”restart 180“بهتر است قبل از  تغییر پارامترها دستور  Telnetدر محیط  **

 **به تنظیمات قبلی خود برگردند و لینک برقرار شود restart رادیوها بعد از شود که اگر تغییرات ما باعث قطعی لینک شد، این کار باعث می .کنیممیجرا را ا ”co sa“کنیم، و دستور  می Enterرا تایپ کرده و   ”restart stop“تغییرات مورد تایید بود دستور 

 

 


