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Gerenciar perfis de rede sem fio
Aplica-se ao Windows 8.1, ao Windows RT 8.1

Para mudar o perfil de conexão sem fio, normalmente basta seguir estas etapas:

1. Passe o dedo da borda direita da tela, toque em Configurações e em Alterar configurações do PC.

(Se estiver usando um mouse, aponte para o canto superior direito da tela, mova o ponteiro do mouse para baixo, clique em Configurações e em Alterar

configurações do PC.)

2. Toque ou clique em Rede, em Conexões e toque ou clique na conexão que quer mudar.

3. Na página que aparecer, faça as mudanças desejadas.

Algumas tarefas, por exemplo excluir um perfil, devem ser executadas no prompt de comando. Para executar essas tarefas, abra Prompt de Comando e digite o

comando apropriado com base na tabela a seguir.

Abra o Prompt de Comando: passe o dedo desde a borda direita da tela, toque em Pesquisar (ou, se estiver usando um mouse, aponte para o canto superior

direito da tela, mova o ponteiro do mouse para baixo e clique em Pesquisar), digite Prompt de Comando na caixa de pesquisa e toque ou clique em Prompt de

Comando.

Tarefa Ins truções

Excluir um perfil No prompt de comando, digite:

netsh wlan delete profile name="ProfileName"

Mostrar todos os perfis sem fio no computador No prompt de comando, digite:

netsh wlan show profiles

Mostrar uma chave de segurança No prompt de comando, digite:

netsh wlan show profile name=“ProfileName” key=clear

Mover uma rede para cima na lista de prioridades A conexão a uma rede nova e a escolha de Conectar automaticamente a

colocará no topo da lista.

Parar de se conectar automaticamente a uma rede dentro da área de alcance Toque ou clique na rede na lista de redes e clique em Desconectar.

Parar de se conectar automaticamente a uma rede fora da área de alcance No prompt de comando, digite:

netsh wlan set profileparameter name=”ProfileName”

connectionmode=manual

Como o Windows determina a prioridade da conexão

O Windows normalmente se conecta a redes nesta ordem:

1. Ethernet

2. Wi‑Fi

3. Banda larga móvel

Quando você se conecta a uma nova rede Wi‑Fi, ela é adicionada à lista, e o Windows se conecta a essa rede enquanto ela está dentro da área de alcance. Se você se

conectar a outra rede Wi‑Fi enquanto estiver dentro da área de alcance da primeira rede, o Windows determinará como preferencial a segunda rede, e não a primeira.

Redes de banda larga móvel são tratadas de maneira diferente. Se você se conectar manualmente a uma rede de banda larga móvel quando houver uma rede Wi‑Fi
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dentro da área de alcance, a rede de banda larga móvel será a preferencial somente para essa sessão. Da próxima vez em que você estiver na área de alcance de

ambas as redes, a rede Wi‑Fi será preferencial. Isso acontece porque, em geral, as redes de banda larga móvel são limitadas.

Se você forçar o computador a preferir uma rede de banda larga móvel no lugar de uma rede Wi‑Fi, toque ou clique na rede Wi‑Fi na lista de redes e clique em

Desconectar. O Windows não vai se conectar automaticamente a essa rede Wi‑Fi.
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