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Proset/ wireless wifi connection utility windows 10

Mỗi gói chứa các phiên bản khác nhau của trình điều khiển cho bộ điều khiển khác nhau. Gói chỉ dành cho trình điều khiển được cung cấp cho Windows 10. Đề cập đến liên kết sau đây để các trình điều khiển mới nhất có sẵn cho Intel® Wireless 7265 (Rev.C), Intel® Wireless-AC 3160 băng tần kép, và Intel® không dây 7260-dòng
adapter gia đình ây.2@@Chỉ hỗ trợ phạm vi 64-bit của hệ điều hành. Lưu ý bắt đầu với phần mềm 21.50.1 phát hành, sẽ không có phiên bản mới của trình điều khiển không dây phát hành cho hệ điều hành Windows * 7 và Windows * 8,1.Note Với phần mềm Bắt đầu 21.50.1 phát hành, sẽ không có phiên bản mới của trình điều khiển
không dây phát hành cho hệ điều hành Windows * 7 và Windows * 8,1. Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn trước khi cài đặt phần mềm hoặc trình điều khiển, hoặc sẽ cần kỹ thuật kỹ thuật từ hỗ trợ. Họ có thể cung cấp phần mềm hoặc trình điều khiển được cấu hình cụ thể cho hệ thống của bạn. Sử dụng Intel® Proset / Wireless
WiFi Connection Utility như quản lý không dây của bạn bắt đầu intel® proset / tiện ích kết nối wifi không dây® sử dụng lời khuyên công cụ biểu tượng thanh tác vụ và cảnh báo máy tính để bàn từ Prosat / Wireless WiFi Connection Utility trong intel® proset / kết nối wifi không dây tiện ích cửa sổ chính intel® proset / menu phần mềm wifi
không dây. Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility Profile Features Wireless Radio On or Off Installing Intel® Proset/Wireless WiFi Connection Utility Install Remove Additional Software Features Intel® Proset/Wireless WiFi Connection Utility Intel® Proset/Wireless WiFi Connection Utility as Your Wireless Manager Intel®
Proset/Wireless WiFi Software Set, Edit, Wireless WiFi Software is used. Và quản lý cấu hình mạng wifi để kết nối với mạng wifi. Nó cũng bao gồm các cài đặt nâng cao như quản lý nguồn điện và lựa chọn kênh để thiết lập mạng WiFi phi thể thức. Nếu bạn sử dụng microsoft * windows * xp không dây không cấu hình như quản lý không
dây của bạn, bạn có thể vô hiệu hóa nó từ microsoft Windows Wireless Network tab. Để vô hiệu hóa microsoft windows * XP không dây không cấu hình như quản lý không dây của bạn: Click vào bắt đầu bắt đầu &gt; bảng điều khiển. Bấm đúp vào kết nối mạng. Bấm chuột phải vào kết nối mạng không dây. Nhấp vào Thuộc tính. Bấm
Mạng Wi-Fi. Kiểm chứng rằng Windows đã dùng để cấu hình thiết đặt mạng không dây của tôi không được chọn. Nếu vậy, làm sạch nó. Bấm OK. Điều này xác nhận rằng tiện ích kết ® WiFi không dây intelset được cấu hình để quản lý hồ sơ mạng của bạn. Lưu ý: Xác minh rằng tùy chọn cài đặt ứng dụng thông báo khi một ứng dụng
khác sử dụng bộ điều hợp WiFi. Tùy chọn này truyền cảm hứng cho bạn khi cấu hình Microsoft Windows* XP Wireless Zero bắt đầu quản lý hồ sơ mạng của bạn. Để khởi chạy tiện ® kết nối WiFi không dây hoặc PROSet, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau: Intel Proset &gt; Tiện ích Kết nối Wi-Fi &gt; Bắt đầu &gt; Bấm vào
Chương trình. Bấm chuột phải vào biểu tượng thanh tác vụ ở góc dưới bên phải của bạn Bàn làm việc để mở menu thanh tác vụ. Bấm Cấu hình Wi-Fi. Nhấp đúp chuột vào biểu tượng thanh tác vụ. Để đóng tiện ích Kết nối Wi-Fi từ cửa sổ chính, hãy sử dụng một trong các mục sau: Chọn tệp &gt; thoát khỏi cửa sổ chính. Bấm Đóng.
Bấm nút Đóng (x) ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ. Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility Main Window WiFi Connection Utility Main Window cho phép bạn: Nhấp vào chi tiết để xem chi tiết kết nối, điểm truy cập và các thông số chi tiết của bộ điều hợp mạng trên cửa sổ chính. Cửa sổ Chi tiết Kết nối hiển thị thông tin kết
nối mạng hiện thời. Xem chi tiết kết nối để biết chi tiết đầy đủ. Biểu tượng thanh tác vụ cũng cho biết trạng thái kết nối hiện tại. Xem biểu tượng thanh tác vụ. Biểu tượng trạng thái kết nối kết nối cửa sổ chính cho biết trạng thái kết nối hiện tại của bộ điều hợp Wi-Fi của bạn. Tiện ích Kết nối WiFi hiển thị biểu tượng trạng thái kết nối trong
chế độ xem cửa sổ chính của biểu tượng trạng thái kết nối. Quản lý hồ sơ tiện ích kết nối WiFi trên cửa sổ chính, nhấp vào Kết nối trên mạng WiFi. Sau khi kết nối, hồ sơ được tạo trong danh sách hồ sơ. Danh sách hồ sơ hiển thị hồ sơ người dùng hiện tại theo thứ tự chúng phải được áp dụng. Sử dụng mũi tên lên và xuống để sắp xếp
cấu hình theo thứ tự cụ thể để tự động kết nối với mạng Wi-Fi. Bạn có thể thêm, chỉnh sửa và xóa hồ sơ khỏi danh sách hồ sơ. Nhấp vào hồ sơ trên cửa sổ chính của Tiện ích Kết nối WiFi. Cấu hình khác nhau có thể được cấu hình cho mỗi mạng không dây. Thiết đặt hồ sơ có thể bao gồm tên mạng (SSID), chế độ hoạt động và thiết đặt
bảo mật. Xem Quản lý Hồ sơ để biết thêm thông tin. Menu Sử dụng menu Tệp, Công cụ, Nâng cao, Hồ sơ và Trợ giúp để cấu hình thiết đặt mạng của bạn. Lối ra tệp chi tiết tên: Tiện ích kết nối WiFi đóng cửa sổ chính. Cài đặt ứng dụng công cụ: Sử dụng để đặt tùy chọn kết nối rộng hệ thống. Xem cài đặt ứng dụng để biết thông tin.
Trình gỡ ® không dây của Intel: Sử dụng kết nối mạng không dây để giải quyết sự cố. Xem Trình gỡ ® không dây của Intel để biết thêm thông tin. Công cụ chẩn đoán thủ công: Công cụ chẩn đoán thủ công cho phép bạn chạy một tập hợp các xét nghiệm chẩn đoán xác minh chức năng của bộ điều hợp WiFi. Xem công cụ chẩn đoán thủ
công để biết thêm thông tin. Công cụ quản trị viên: Được sử dụng bởi quản trị viên hoặc người có đặc quyền quản trị viên trên máy tính này để cấu hình hồ sơ được chia sẻ (đăng nhập trước / phổ biến, ví và giọng nói qua IP [VoIP]). Công cụ quản trị viên cũng có thể được sử dụng bởi Bộ Công nghệ Thông tin để cấu hình cài đặt người
dùng trong tiện ích Kết nối WiFi và tạo các gói cài đặt tùy chỉnh để xuất các hệ thống khác. Xem công cụ Quản trị viên để biết thêm thông tin. Lưu ý: Công cụ quản trị chỉ khả dụng nếu nó có cài đặt tùy chỉnh phần mềm WiFi ® Proset/Wireless của Intel Được cài đặt trong thời gian. Cài đặt các tính năng phần mềm bổ sung để biết thêm
thông tin về cài đặt tùy chỉnh. Thiết đặt bộ điều hợp nâng cao: Hiển thị Thiết đặt bằng với thiết đặt trong thiết đặt Microsoft Windows Advanced. Xem thiết đặt bộ điều hợp để biết thông tin. Để truy nhập thiết đặt bộ điều hợp từ Microsoft Windows: bấm đúp vào kết nối mạng từ bảng điều khiển windows. Bấm chuột phải vào kết nối mạng
không dây. Chọn thuộc tính từ menu. Bấm Cấu hình để hiển thị thiết đặt chuyên biệt cho bộ điều hợp. Thống kê nâng cao: Chọn xem thông tin chi tiết về bộ điều hợp wifi và kết nối. Xem thống kê nâng cao để biết thêm thông tin. Sử dụng Windows để quản lý WiFi: Chọn bật Microsoft Windows * XP làm trình quản lý không dây. Xem cấu
hình Microsoft Windows* XP Wireless Zero để biết thêm thông tin. Quản lý hồ sơ hồ sơ: Chọn để tạo hoặc chỉnh sửa hồ sơ. Quản lý loại trừ: Chọn loại trừ mạng khỏi kết nối tự động. Xem Quản lý loại trừ để biết thêm thông tin. Trợ giúp: Bắt đầu trợ giúp trực tuyến. Giới thiệu: Hiển thị thông tin phiên bản cho các cấu phần ứng dụng hiện
đang được cài đặt. Công cụ Người quản trị (Menu Công cụ) dành cho người quản trị công cụ quản trị viên hoặc người có đặc quyền quản trị viên trên máy tính này. Công cụ này cho phép người quản trị hạn chế mức độ kiểm soát kết nối không dây của họ cho người dùng máy tính này. Công cụ này cũng được sử dụng để cấu hình cấu
hình phổ biến (được chia sẻ). Người dùng không thể sửa đổi thiết đặt hoặc cấu hình người quản trị trừ khi họ có mật khẩu cho công cụ này. Một mật khẩu nên được chọn đó là an toàn và không dễ đoán. Bạn có thể xuất các thiết đặt và cấu hình này dưới dạng gói sang các máy tính khác trên mạng của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy
xem phần Công cụ Người quản trị. Chi tiết tên người quản trị gói quản trị viên gói được sử dụng để lưu hồ sơ quản trị và các thiết đặt khác. Đối với Windows* XP, bạn có thể sao chép hoặc gửi bản tự giải nén này cho khách hàng trên mạng của mình. Khi nó được chạy, nội dung được cài đặt chuyên biệt và cấu hình trên máy tính đích.
Xem gói công cụ quản trị viên. Cài đặt ứng dụng Người quản trị có thể cấu hình Tiện ích Kết nối WiFi để kiểm soát cài đặt ứng dụng cách ứng dụng hoạt động trên máy tính của người dùng và chọn mức độ kiểm soát của người dùng trên các khía cạnh khác nhau của kết nối không dây của họ. Xem thiết đặt ứng dụng công cụ quản trị
viên. Quản trị viên kích hoạt hoặc vô hiệu hóa quan điểm hoặc trước khi đăng nhập/phổ biến hồ sơ và cấu hình giọng nói qua IP (VoIP) cài đặt chuyên biệt trên máy tính hồ sơ. Xem hồ sơ công cụ quản trị viên. Thiết đặt bộ điều hợp Người quản trị có thể chọn mức độ kiểm soát mà người dùng có qua kết nối mạng không dây của họ.
Xem thiết đặt bộ điều hợp công cụ người quản trị. EAP-Fast A-ID nhóm người quản trị có thể chọn máy chủ bán kính nhận dạng ủy quyền (A-ID) để cung cấp thông tin đăng nhập truy cập được bảo vệ (GÓI) cho hồ sơ sử dụng xác thực nhanh EAP. Nhóm A-ID được chia sẻ bởi tất cả người dùng máy tính Và EAP-Fast cho phép các cấu
hình để hỗ trợ nhiều gói từ nhiều A-ID. Xem Công cụ Người quản trị Nhóm A-ID. Thay đổi mật khẩu cho công cụ quản trị viên. Xem Thay đổi mật khẩu để biết thêm thông tin. Đóng trang. Trợ giúp? Trang này cung cấp thông tin trợ giúp. Sử dụng Windows để quản lý WiFi (Advanced Menu) Tính năng Microsoft Windows* XP Wireless
Zero Configuration đã được cung cấp tiện ích cấu hình không dây tích hợp. Tính năng này có thể được bật và tắt trong tiện ích Kết nối Wi-Fi. Bấm Sử dụng Windows để quản lý Wi-Fi trên menu Nâng cao. Nếu cấu hình Windows* XP Wireless Zero được bật, các tính năng trong tiện ích Kết nối WiFi sẽ bị vô hiệu hóa. Tiện ích Kết nối WiFi
để quản lý kết nối WiFi của bạn, nhấp vào điều khiển WiFi được kích hoạt trên cửa sổ chính. Thiết lập Intel® Proset/Wireless WiFi Connection Utility Institution cài đặt Các cấu phần sau đây được cài đặt trong một cài đặt chuyên biệt cụ thể. Trình điều khiển tiện ích kết nối WiFi. Bạn có thể chọn để cài đặt trình điều khiển chỉ khi muốn.
Đây là cài đặt tối thiểu. Tiện ích kết nối WiFi. Để cài đặt cụ thể, nó bao gồm: Thiết lập bảo vệ Wi-Fi * Intel® Wireless Pramocator Lưu ý: Nếu bạn có kế hoạch sử dụng Novell Client* cho Windows, nó sẽ được cài đặt trước khi bạn có thể đặt tiện ích Kết nối WiFi. Nếu tiện ích Kết nối WiFi đã được cài đặt, bạn nên loại bỏ nó trước khi cài
đặt Máy khách Novell cho Windows. Các tính năng sau đây có sẵn để cài đặt trong khi cài đặt tùy chỉnh cài đặt chuyên biệt. Trong số này, thiết lập được bảo vệ Wi-Fi* và trình gỡ ® không dây của Intel cũng đã được cài đặt trong một cài đặt cụ thể. Công cụ Quản trị viên: Cài đặt công cụ quản trị viên trong menu công cụ. Công cụ này
được sử dụng để cấu hình cấu hình phổ biến (chia sẻ). Công cụ quản trị viên cũng được sử dụng bởi một bộ phận công nghệ thông tin để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các tính năng trong tiện ích Kết nối WiFi. Hỗ trợ WMI: Chức năng Thiết bị quản lý Windows cho phép quản trị viên không có tiện ích kết nối Wi-Fi, được cài đặt để quản lý
khách hàng từ xa, với tiện ích Kết nối WiFi được cài đặt. Đăng nhập đơn: Cài đặt tính năng Đăng nhập Đơn trên Kết nối Trước Khi Đăng nhập. Công cụ này được sử dụng để cấu hình cấu hình phổ biến (được chia sẻ) với các công cụ quản trị viên. Đăng nhập một lần được thiết kế cho một môi trường doanh nghiệp nơi người dùng đăng
nhập vào máy tính của họ với tên người dùng, mật khẩu và tên miền thường. Nhanh chóng người dùng chuyển đổi tên miền không hỗ trợ đăng nhập. Chuyển nhanh người dùng và màn hình Chào mừng Windows* XP bị vô hiệu hóa khi cài đặt đăng nhập đơn trên hỗ trợ. Lưu ý: Windows Fast User Switching được bật theo mặc định nếu
bạn sử dụng Windows* XP Home Edition. Ngôi nhà này dành cho người dùng. Chuyển đổi người dùng nhanh cũng có sẵn trên Windows * XP Professional nếu bạn cài đặt nó trên một máy tính độc lập hoặc nhóm làm việc kết nối. Nếu một máy tính chạy Windows * được thêm vào xp tên miền chuyên nghiệp, nhanh chóng Tùy chọn
chuyển đổi không sẵn dùng. Kết nối trước khi đăng nhập: Hồ sơ đăng nhập trước/thông thường được kích hoạt sau khi người dùng đăng nhập Pre-Đăng nhập kết nối thiết lập một kết nối không dây trước khi logan của người dùng trên Windows. Tính năng này được cài đặt với một lần đăng nhập. Thiết lập được bảo vệ wifi: Được cài đặt
như một phần của cài đặt cụ thể, tính năng này phát hiện khi một bộ định tuyến không dây tương thích tồn tại và cung cấp kết nối dễ dàng với nó. Trình gỡ ® không dây của Intel: Cung cấp trợ giúp có giá trị trong việc giải quyết các vấn đề kết nối WiFi không dây. Để cài đặt các tính năng này, hãy chọn Tùy chỉnh trong khi cài đặt. Làm
theo hướng dẫn bên dưới để cài đặt các tính năng. Nếu tiện ích Kết nối Wi-Fi đã được cài đặt, hãy xem hướng dẫn sau khi cài đặt. Cài đặt tiện ® kết nối WiFi intel® PROSet/wireless Đưa CD cài đặt vào ổ CD của bạn. Trình cài đặt trình bày thông báo: Chào mừng bạn đến với Thuật ® Cài đặt Công cụ Không dây Proset của Intel. Bấm
Tiếp. Hiển thị thông báo tiếp theo: Chào mừng bạn đến với Trình hướng dẫn Cài đặtShield ® Phần mềm WiFi ProSet/Wireless. Bấm Tiếp. Đọc thỏa thuận cấp phép. Bấm Tôi chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận cấp phép. Bạn có thể nhấp vào in nếu bạn muốn có một bản in của thỏa thuận. Sau đó nhấp vào tiếp theo. Bấm bên
cạnh để chấp nhận thư mục đích cài đặt mặc định. Nếu không, hãy bấm Thay đổi để chỉ định vị trí khác. Sau đó bấm OK và tiếp theo. Nhấp vào Điển hình hoặc Tùy chỉnh. Nếu bạn bấm Cụ thể, tiến hành bước 9. Nếu thực hiện cài đặt tùy chỉnh, hãy chọn từ danh sách các tính năng cần cài đặt. Xem cài đặt tùy chỉnh để làm rõ các tính
năng có sẵn. Đối với mỗi tính năng, bạn có thể chọn: Tính năng này sẽ được cài đặt trên ổ cứng cục bộ. Tính năng này, và tất cả các subplots, sẽ được cài đặt chuyên biệt trên ổ cứng địa phương. Cơ sở này sẽ không có sẵn. Bấm Tiếp. Quá trình cài đặt có thể mất vài phút. Khi cài đặt xong, thuật sĩ kính chắn cài đặt thư sẽ hiển thị toàn
bộ. Click vào kết thúc. Bạn có thể được yêu cầu khởi động lại máy tính. Nếu vậy, bây giờ bạn nên khởi động lại máy tính. Bấm Có để thực hiện việc này, hoặc không khởi động lại sau. Cài đặt các tính năng phần mềm bổ sung Nếu Tiện ích Kết nối Wi-Fi đã được cài đặt, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để thêm công cụ quản trị viên
và kết nối trước dinnin: Phần mềm Intel Proset/Wireless WiFi &gt; Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình &gt; Bấm vào bảng điều khiển Bắt đầu &gt; Điều khiển. Bấm Thay đổi. Hiển thị thông báo tiếp theo: Chào mừng bạn đến với Trình hướng dẫn Cài đặtShield ® Phần mềm WiFi ProSet/Wireless. Bấm Tiếp. Bấm Sửa đổi. Sau đó nhấp vào
tiếp theo. Nhấp vào Red X bên cạnh bất kỳ tính năng nào hiện chưa được cài đặt mà bạn muốn cài đặt. Đối với mỗi tính năng bạn muốn cài đặt, hãy nhấp vào một trong các tùy chọn sau, nếu thích hợp: Tính năng này sẽ được cài đặt trên ổ cứng cục bộ. Tính năng này, và tất cả các subplots, sẽ được cài đặt chuyên biệt trên ổ cứng địa
phương. Bấm Tiếp. Vài phút vào cài đặt Cna. Khi cài đặt xong, thuật sĩ kính chắn cài đặt thư sẽ hiển thị toàn bộ. Click vào kết thúc. Bạn có thể được yêu cầu khởi động lại máy tính. Nếu vậy, bây giờ bạn nên khởi động lại máy tính. Bấm Có để thực hiện việc này, hoặc không khởi động lại sau. Loại bỏ Loại ® Intel® Để dỡ cài đặt Tiện ích
Kết nối Wi-Fi để dỡ cài đặt Tiện ích Kết nối Wi-Fi: Bấm vào Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình &gt; Bắt đầu &gt; Pa-nen Điều khiển. Nhấp vào Phần mềm Intel Proset /Wireless WiFi. Bấm Thay đổi. Hiển thị thông báo tiếp theo: Chào mừng bạn đến với Trình hướng dẫn Cài đặtShield ® Phần mềm WiFi ProSet/Wireless. Bấm Tiếp. Bấm loại
bỏ. Bấm Tiếp. Thông báo tiếp theo sẽ xuất hiện. Thực hiện lựa chọn của bạn từ danh sách và bấm Tiếp. Lưu thiết đặt do người dùng xác định. Chọn việc cần làm với cài đặt ứng dụng hiện tại của bạn: Lưu. Lưu các thiết đặt và tệp được áp dụng cho phiên bản hiện thời của ứng dụng. Chuyển đổi và lưu. Lưu thiết đặt và tệp ở định dạng
tương thích với Intel® PROSet/Wireless phiên bản 10 và 11. Loại bỏ. Không lưu thiết đặt ứng dụng. Việc loại bỏ có thể mất vài phút. Sau khi loại bỏ phần mềm, thuật sĩ cài đặt thư sẽ hiển thị toàn bộ. Click vào kết thúc. Bạn có thể được yêu cầu khởi động lại máy tính. Nếu vậy, bây giờ bạn nên khởi động lại máy tính. Bấm Có để thực
hiện việc này, hoặc không khởi động lại sau. Quay lại những người đăng ký nhãn hiệu nội dung trở lại đầu trang và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
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