
Como configurar Wireless Distribution System
(WDS) no RV130W 

Objetivo
 

Wireless Distribution System (WDS) é um sistema que permita a interconexão wireless dos
Access point (AP) em uma rede. O WDS permite que uma rede Wireless seja expandida
usando pontos de acesso múltiplo sem a necessidade para que um backbone ligado com fio
ligue-os. Para estabelecer um link WDS, o dispositivo e outros pares remotos WDS devem
ser configurados no mesmos modo de rede Wireless, canal wireless, seleção wireless da
faixa, e tipos de criptografia (nenhum ou WEP). Para mais informação, refira configurar
ajustes da tecnologia Wireless básica no RV130W.
 
Em um ambiente de empresa de pequeno porte típico, você pode configurar o WDS no
modo de Bridge ou no modo de repetidor. O modo de Bridge é útil se você quer os outros
AP estender o sinal da rede para seu dispositivo, que atua como o link comum. O modo de
repetidor é útil se você quer seu dispositivo atuar como um repetidor do sinal da rede para
outros AP usando uma conexão Wireless.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar Wireless Distribution System no
RV130W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV130W
  

Versão de software
 

• v1.0.1.3
  

Configuração de Wireless Distribution System
 
Configuração do WDS no modo de Bridge
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > o WDS. A página 
WDS abre:
 



 
Etapa 2. Para permitir o WDS, verifique a caixa de verificação no campo WDS.
 



 
Etapa 3. No campo de modo, clique o botão de rádio da ponte WDS. Quando o WDS do
roteador é configurado ao modo de Bridge, o WDS designa o ponto de acesso configurado
como o link comum entre pontos de acesso múltiplo.
 



 
Etapa 4. Na seção do MAC address do bridge Wireless remoto, incorpore o MAC address
de um Access point para usar-se como uma ponte ao campo MAC 1. Você pode igualmente
configurar Access point adicionais para usar-se como pontes nos campos MAC 2, MAC 3, e 
MAC 4.
 



 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças.
 



  
Configuração do WDS no modo de repetidor wireless
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > o WDS. A página 
WDS abre.
 



 
Etapa 2. Para permitir o WDS, verifique a caixa de verificação no campo WDS.
 



 
Etapa 3. No campo de modo, clique o botão de rádio do repetidor WDS. Quando o WDS do
roteador é configurado ao modo de repetidor, o WDS designa o ponto de acesso
configurado para conectar aos pontos de acesso múltiplo sem uma conexão ligada com fio
ao LAN repetindo sinais usando a conexão Wireless.
 



 
Etapa 4. Escolha a opção desejada para o modo de repetidor WDS. As opções disponíveis
são definidas como segue:
 

• Permita que o sinal wireless seja repetido por um repetidor — os Access point
designados são usados para repetir o sinal wireless do dispositivo.
 
• Repita o sinal wireless de um ponto de Acesso remoto — o dispositivo é usado para
repetir o sinal wireless de um outro ponto de acesso Wireless. Se você seleciona esta
opção, salte para pisar 6.
 

Etapa 5. Se você escolhe permita que o sinal wireless esteja repetido por um repetidor em 
etapa 4, incorporam o MAC address de um Access point para usar-se como um repetidor ao
campo MAC 1. Você pode configurar Access point adicionais para usar-se como repetidores
nos campos MAC 2, MAC 3, e MAC 4. Faixa clara a pisar 9.
 



 
Etapa 6. Se você escolhe o sinal wireless da repetição de um ponto de Acesso remoto em 
etapa 4, clique redes disponíveis da mostra para encontrar pontos de acesso Wireless
disponíveis para conectar a.
 



 
A tabela de redes disponível aparece:
 

 
Passo 7. Verifique a caixa de verificação desejada do nome de rede para designar que o
ponto de acesso Wireless disponível você quer o dispositivo repetir o sinal para.
 



 
Etapa 8. Clique o botão connect para adicionar o MAC address do Access point selecionado
ao campo MAC.
 

 
O campo MAC será atualizado com o MAC address da rede selecionada.
 



 
Etapa 9. Salvaguarda do clique para salvar seus ajustes.
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