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Configurar o WDS em um Access point WAP125
ou WAP581 

Introdução
 

Wireless Distribution System (WDS) deixa-o conectar junto pontos de acesso múltiplo do
mesmo modelo sem fio através de uma ponte WDS. Os usuários móvéis experimentam a
conexão sem emenda ao vaguear dentro de um estabelecimento ou de uma infraestrutura.
O WDS permite que um usuário fique conectado a uma rede sem entrar a um Access point.
Isto facilita controlar redes Wireless múltiplas assim como reduzir a quantidade de cabos
exigidos para conectar as redes.
 
Um ponto de acesso Wireless (WAP) pode atuar como um único ponto de acesso de modo
ponto a ponto, ponte point-to-multipoint, ou como um repetidor.
 

Modo de ponto de acesso — Um único dispositivo WAP aceita conexões dos clientes e
dos outros dispositivos na rede.
Modo de Bridge point-to-multipoint — Um único WAP comporta-se como um link comum
entre muitos Access point.
Repetidor — Pode estabelecer uma conexão entre os Access point que são distantes
independentemente de se. Os clientes Wireless podem conectar a este repetidor.
 

No diagrama abaixo do exemplo, uma conexão WDS é configurada entre dois Access point
WAP125.
 

 
Diretrizes em configurar o WDS:
 

O WDS trabalha somente com pares específicos de dispositivos de Cisco WAP.
Você pode ter somente um link WDS entre todos os pares destes dispositivos. Isto é,
um endereço de controle de acesso de mídia (MAC) remoto pode aparecer somente
uma vez na página WDS para um WAP particular.
Os dispositivos devem ter os mesmos ajustes para o rádio, o modo do IEEE 802.11, a
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largura de banda de canal, e o canal.
A seleção de canal deve ser especificada e não se ajustado ao automóvel.
 
Nota: Se você opera uma ponte na faixa 802.11n 2.4GHz, a seguir ajuste a largura de
banda de canal a 20MHz em vez do padrão 20/40 de megahertz. Nos 2.4 gigahertz a
faixa 20/40 de megahertz, a largura de banda operacional deve ser mudada de 40
megahertz a 20 megahertz a fim detectar e a 20 megahertz WAP. A largura de banda
de canal combinada mal causa a desconexão dos links. Um MAC address remoto
aparecerá somente uma vez na página WDS para um WAP e devido a isto, um link
WDS é permitido você somente entre todos os pares de WAP.
  

Objetivo
 

Este artigo aponta explicar como configurar uma ponte WDS em seu WAP e fornecer a
segurança de rede adicional o Wi-Fi Protected Access (WPA) pessoal. 
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.4 — WAP581
1.0.0.5 — WAP125
  

Configurar Wireless Distribution System
 

Para que dois dispositivos comuniquem-se com sucesso um com o otro com o WDS, devem
ser do mesmo modelo, para ter os mesmos ajustes para o rádio, o modo do IEEE 802.11, a
largura de banda de canal, e o canal (automóvel não recomendado). Se você tem outros
WAP diferentes do WAP125 e do WAP581, clique aqui para aprender como conectar junto
WAP múltiplos com o WDS.
 
Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web de seu WAP. O nome de usuário padrão e a
senha são Cisco/Cisco.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2040


 
Nota: Se você tem mudado a senha ou tem criado já uma conta nova, incorpore suas
credenciais novas pelo contrário.
 
Etapa 2. Escolha o bridge Wireless.
 
Nota: As opções disponíveis podem variar segundo o modelo exato de seu dispositivo.
Neste exemplo, WAP125 é usado.
 



 
Etapa 3. Na área do modo do bridge Wireless, escolha o WDS.
 

 
Etapa 4. No WDS os ajustes apresentam, verificam a caixa de verificação ao lado da porta
que WDS você quer configurar.
 
Nota: Para este exemplo, WDS0 é usado.
 

 
Etapa 5. Clique o botão Edit para permitir a edição da porta escolhida ou da relação WDS.
 

 
Etapa 6. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir a porta WDS.
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Passo 7. Da lista de drop-down de rádio, escolha a interface de rádio aplicar os ajustes
WDS.
 
Nota: Para este exemplo, a interface de rádio 2.4 gigahertz é escolhida.
 

 
Etapa 8. No campo remoto do MAC address, incorpore o MAC address remoto da relação
que WDS você quer conectar a ou o dispositivo no outro extremo da ponte WDS. Você pode
igualmente clicar a seta esquerda ao lado do campo.
 
Nota: Neste exemplo, a seta esquerda é clicada e a rede da CiscoSB-instalação com MAC
address 80:e8:6f:0c:a7:50 é usada.
 

 
Etapa 9. Da lista de drop-down da criptografia, escolha um método fixar a ponte WDS.
 
As opções são como segue:
 

Nenhum — O no encryption é usado. Escolha isto se você não é estado relacionado
com a Segurança nem tem os dispositivos que não apoiam o WPA. Se você escolheu
este, salte a etapa 14.
WPA pessoal — Cada usuário na rede autentica com uma chave concedida da senha.



O WPA usa uma chave pré-compartilhada para autenticar entre dois pontos.
 

 

Etapa 10. Clique o ícone ao lado da gota-para baixo da criptografia para configurar as
configurações de segurança para a ponte WDS.
 
Etapa 11. Incorpore o WDS ID para a autenticação do WAP ao campo WDS ID. Esta
informação deve ser a mesma em todos os dispositivos WAP que conectam a um WDS. O
comprimento exigido WDS ID deve ser dois a 32 caráteres.
 
Nota: Neste exemplo, Wap125Disco é usado.
 

 
Etapa 12. Incorpore a chave de autenticação para o WAP ao campo chave. Esta informação
deve ser a mesma em todos os dispositivos WAP que conectam a um WDS. O comprimento
chave exigido deve ser oito a 63 caráteres.
 
Nota: Para este exemplo, xXCisc0d1sc0Xx é usado como a chave.
 

 
Etapa 13. Clique em OK para continuar.
 



 
Etapa 14. Clique o botão Save Button para salvar os ajustes configurados.
 

 
Etapa 15. Uma janela pop-up parecerá informá-lo que os ajustes wireless estão a ponto de
ser atualizada e que você igualmente pode ser desligado. Clique em OK para continuar.
 

 
Etapa 16.Repeat todas as etapas acima para os outros WAP que você gostaria de conectar
à ponte WDS. Um máximo de quatro relações WDS pode ser adicionado.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado o WDS em seus Access point WAP125 ou
WAP581.
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