
Configuração de Wireless Distribution System
(WDS) em RV180W 

Objetivo
 

Wireless Distribution System (WDS) reserva conectar o ponto de acesso múltiplo sem a
necessidade de fios em uma maneira estandardizada. Esta capacidade é benéfica controlar
clientes e redes Wireless vagueando múltiplos. Um ponto de acesso configurado WDS pode
ser usado para os links pontos a ponto e ponto a multiponto baseados. No modo ponto a
ponto, o Access point aceita o pedido da associação de cliente e comunica-se com outros
clientes e repetidores wireless. O tráfego dianteiro do Access point destinado para outras
redes através de um túnel estabelecido. No modo point-to-multipoint, um Access point atua
como o link comum entre os pontos de acesso múltiplo. Neste modo o Access point central
aceita o pedido da associação de cliente e comunica-se com outros clientes e repetidores
nas redes. Todo Access point restante associa com o Access point central e envia os
pacotes aos bridges Wireless apropriados para o propósito de roteamento. O Access point
pode igualmente atuar como um repetidor. Neste modo, o Access point atua como um
intermediário entre dois Access point e estende a escala da pilha. No modo de repetidor, o
Access point não tem uma conexão ligada com fio ao LAN. Note que ambos os Access point
devem ser configurados com ajustes WDS para participar no link WDS. Ambos os Access
point devem usar o mesmo canal de rádio a fim comunicar-se um com o otro. Este artigo
explica como configurar um WDS no RV180W
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180W
  

Etapas do procedimento
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher o Sem fio > o WDS. A página 
WDS abre:
 



 
 
Etapa 2. A verificação permite de permitir a configuração de WDS.
 

 
Etapa 3. Incorpore a chave WPA para a autenticação.
 



 
O clique (opcional) de etapa 4. adiciona para adicionar o MAC address do par.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique.
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