
Configuração de Wireless Distribution System
(WDS) em WAP371 

Objetivo
 

Wireless Distribution System (WDS) permite que você conecte dispositivos do ponto de
acesso múltiplo e mande-os comunicar-se um com o outro sem fio. Esta funcionalidade é
chave a fornecer um ambiente de rede sem emenda para clientes vagueando. WDS
igualmente simplifica a infraestrutura de rede reduzindo a quantidade de expedição de
cabogramas exigida em uma instalação de rede. Até 4 relações WDS podem ser
configuradas e usado imediatamente. Estas configurações devem ser feitas a cada Access
point em um ou outro fim da relação WDS. Você pode ter somente uma relação WDS entre
todos os pares de dispositivos WAP.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar Wireless Distribution System (WDS)
no WAP371.
 

  
Dispositivos aplicáveis
 

• WAP371
  



Versão de software
 

• V1.1.2.3
  

Configurando uma ponte WDS
 

Nota: Todos os dispositivos WAP devem ter ajustes idênticos:
 

• Rádio
 
• Modo do IEEE 802.11
 
• Largura de banda de canal
 
• Canal (automóvel não recomendado)
 

Para obter mais informações sobre de configurar estes ajustes, refira as configurações de
rádio básicas do artigo no WAP371.
 
Nota: Ao usar a ponte WDS no 802.11n a faixa 2.4 gigahertz, ajustou a largura de banda de
canal a 20 megahertz, um pouco do que o padrão 20/40 de megahertz. Desde que a largura
de banda de canal deve ser a mesma, selecionar uma largura de banda específica em vez
de permitir que o WAP use ambos 20/40 de megahertz assegura-se de que o dispositivo
não desligue.
 
Nota: Se você quer permitir uma característica que permitisse que você detecte Access
point em torno de você, a seguir você permitiria a detecção AP para o rádio desejado na
página da detecção AP do rogue e clicaria a confiança para o MAC address que você está
tentando ligar com. Para obter mais informações sobre da detecção desonesto AP, refira o
artigo que configura a detecção desonesto AP nos Access point WAP351 e WAP371.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > a ponte WDS. A
página da ponte WDS abre:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=5084
ukp.aspx?vw=1&articleid=5084
ukp.aspx?vw=1&articleid=5084
ukp.aspx?vw=1&articleid=5057


 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo do modo Spanning Tree
. Quando isto é permitido, o Spanning Tree Protocol está usado para impedir que os laços
estejam formados quando o Switches ou as pontes forem interconectados através dos
caminhos múltiplos. O Spanning Tree Protocol executa o padrão de IEEE 802.1D trocando
mensagens BPDU com o outro Switches para detectar laços, e remove então o laço
fechando interfaces de bridge selecionadas. Este padrão garante que há um e somente um
caminhos ativo entre dois dispositivos de rede. Isto é recomendado se você configura as
relações WDS.
 

 
Etapa 3. No campo de rádio, selecione 1 de rádio (5GHz) ou transmita por rádio 2 (2.4GHz)
para cada relação WDS que você configurou.
 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 



• Rádio 1(5GHz) — o gigahertz 5 é um bit mais rapidamente de 2.4 gigahertz e usado para
uns dispositivos mais novos mas pode ter menos escala.
 
• Uns dispositivos mais velhos dos apoios do rádio 2(2.4GHz) — 2.4 gigahertz e têm uma
escala mais larga.
 

 
Nota: O campo de endereço MAC local indica o MAC address que é atribuído localmente à
antena sem fio selecionada no campo de rádio.
 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo da relação WDS para
permitir a relação WDS.
 

 
Etapa 5. No campo remoto do MAC address, clique o botão Arrow Button. Uma lista de
drop-down do MAC address aparecerá mostrando todos os Access point vizinhos. Clique o
MAC address da lista que você quer formar uma relação WDS com.
 



 
Nota: O MAC address e o SSID são borrados.
 
Etapa 6. (opcional) se você não encontra o dispositivo da lista de drop-down da etapa 5,
você pode igualmente manualmente entrar no MAC address no campo remoto do MAC
address do dispositivo do Access point na outra extremidade da relação WDS a que os
dados são enviados.
 

 
Etapa 7. Da lista de drop-down da criptografia, escolha o método da criptografia que você
deseja ter o uso dos Access point se comunicar entre si sobre a relação WDS.
 

 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Nenhum — Nenhuma Segurança é aplicada à relação WDS. Salte a etapa 13 se esta
opção é escolhida.
 



• WPA pessoal — O WPA usa uma chave pré-compartilhada para autenticar entre dois
Access point. Este é o método recomendada da criptografia. Salte a etapa 8 se você
escolhe esta opção.
 
• WEP estático — O WEP estático é a Segurança mínima e pode apoiar até 4 chaves do
comprimento 64 aos bit 128. A mesma chave deve ser usada em todos os modos. Isto é
somente aplicável somente quando o rádio se está operando no modo do legado: 802.11a
para o rádio gigahertz 5 e 802.11b/g para o rádio 2.4 gigahertz. Faixa clara a pisar 9 se
você escolhe esta opção.
 

Nota: O tipo de criptografia escolhido para o uso na relação WDS não precisa de
combinar o Access point que é construído uma ponte sobre.
 

Etapa 8. Se o WPA pessoal é escolhido na etapa 7, incorpore um nome e a chave
identificação para dispositivos compartilhados na ponte WDS à identificação WDS e aos 
campos chaves. Salte então a etapa 13.
 

 
Etapa 9. Se o WEP estático é escolhido na etapa 7, a seguir selecione o botão de rádio de 
64 bit ou o botão de rádio dos bit 128 no campo do comprimento chave. Isto especifica o
comprimento da chave usada.
 



 
Etapa 10. No tipo chave campo, selecione o botão de rádio desejado.
 

 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• ASCII — O ASCII (código de padrão americano para o intercâmbio de informação) é um
esquema da codificação do caráter baseado no alfabeto inglês codificado em caráteres
especificados 128. Incorpore qualquer combinação de 0 a 9, à à z e a à Z. Salto a etapa 12
 se você escolhe esta opção.
 
• ENCANTAR — ENCANTAR (hexadecimal) é um sistema numeral posicional com base
16. Usa qualquer combinação de “0 a 9” e a “à a f” ou a “à F”. Estas são as chaves de
criptografia RC4 compartilhadas com as estações usando o dispositivo WAP. Salte a 
etapa 11 se você escolhe esta opção.
 

Nota: O número obrigatório de caráteres é indicado à direita do campo e as mudanças
baseadas em suas seleções do tipo e o comprimento chave chaves colocam.
 



Etapa 11. Se você selecionou ENCANTAR na etapa 10, a seguir entre em uma chave de
WEP no campo de chave de WEP. Esta é uma corda entrada como a chave. As cordas da
chave de WEP devem combinar o valor de série da chave de WEP de todo o WAP. O
número obrigatório de caráteres é os caráteres 10 se você escolheram 64 bit para o campo
do comprimento chave e 26 caráteres se você selecionou os bit 128 no campo do
comprimento chave. Então faixa clara a etapa 13.
 

 
Etapa 12. Se você selecionou o ASCII na etapa 10, a seguir entre em uma chave de WEP
no campo de chave de WEP. Esta é uma corda entrada como a chave. As cordas da chave
de WEP devem combinar o valor de série da chave de WEP de todos os WAP. O número
obrigatório de caráteres é os caráteres 5 se você escolheu 64 bit para o campo do 
comprimento chave. Se você selecionou os bit 128 do comprimento chave colocam, a seguir
13 caráteres são exigidos.
 

 
Etapa 13. Quando você terminou configurar todas as interfaces de link desejadas WDS,



clique a salvaguarda para salvar suas mudanças.
 
Nota: Para terminar uma relação WDS, os procedimentos de mesma configuração devem
ser seguidos para os outros dispositivos do Access point na ponte compartilhada WDS.
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