
Configuração de bridges de Wireless Distribution
System (WDS) nos Access point WAP551 e
WAP561 

Objetivo
 

Este artigo explica como configurar uma ponte WDS nos Access point WAP551 e WAP561.
Uma ponte de Wireless Distribution System (WDS) permite Access point de comunicar-se
um com o otro usando o media wireless. Isto, por sua vez, permite vaguear sem emenda
dos dispositivos Wireless ou dos clientes conectados aos WAP. Os WAP múltiplos podem
ser conectados com o WDS. 
 
WAP551 ou WAP561 podem ser estabelecidos um único ponto de acesso de modo ponto a
ponto, uma ponte point-to-multipoint, ou um repetidor. No modo ponto a ponto, um único
dispositivo WAP aceita conexões dos clientes e dos outros repetidores na rede. Em um
modo de Bridge point-to-multipoint, um único dispositivo WAP comporta-se como um link
central entre muitos Access point. O dispositivo WAP pode igualmente atuar como um
repetidor, onde possa estabelecer uma conexão entre os Access point que são distantes
independentemente de se.
 
A configuração difere levemente para o WAP551 e o WAP561. Isto é porque o WAP561 tem
duas interfaces de rádio, quando o WAP551 tiver somente um. A variação na configuração é
descrita abaixo.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• 1.0.4.2
  

Configuração de Wireless Distribution System
 

Para que dois dispositivos comuniquem-se com sucesso um com o otro com o WDS devem
ter os mesmos ajustes para o rádio, o modo IEEE802.11, a largura de banda de canal e o
canal (áudio não recomendado). Verifique para mais informações as configurações de rádio.
Isto aplica-se a WAP551 e a WAP561. Se você não tem configurado já as configurações de
rádio e a necessidade básicas fazer assim, refira as configurações de rádio do artigo em 
WAP551/WAP561.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > a ponte WDS. A
página da ponte WDS abre:
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4252-configure-wireless-radio-settings-on-the-wap551-or-wap561-ac.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4252-configure-wireless-radio-settings-on-the-wap551-or-wap561-ac.html


 
Etapa 2. Para permitir o modo Spanning Tree, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade no campo do modo Spanning Tree. O modo Spanning Tree impede comutar
laços.
 

 
Etapa 3. Esta etapa é aplicável a WAP561 somente. WAP561 exige-o escolher entre duas
interfaces de rádio. Clique um dos botões de rádio do rádio 1 ou do rádio 2. Para olhar
acima que o rádio é configurado nas configurações de rádio da verificação do dispositivo.
Se você precisa de configurar as configurações de rádio referem as configurações de rádio
do artigo em WAP551/WAP561.
 
Nota:  No WAP551, o campo de rádio falta como visto na primeira imagem. Outra uma

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4252-configure-wireless-radio-settings-on-the-wap551-or-wap561-ac.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4252-configure-wireless-radio-settings-on-the-wap551-or-wap561-ac.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4252-configure-wireless-radio-settings-on-the-wap551-or-wap561-ac.html


diferença entre os dois Access point é que o campo de endereço MAC local que indica o
MAC address do WAP, está mostrado somente uma vez, abaixo do campo do modo
Spanning Tree, no WAP551. No WAP561 contudo, mostra-se épocas múltiplas. O resto do
utilitário de configuração olha o mesmos. 
 

 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir a relação WDS. Um
máximo de quatro relações WDS pode ser adicionado.
 

 
Etapa 5.  No campo remoto do MAC address, incorpore o MAC address do Access point do
destino (o Access point no extremo oposto da ponte WDS).
 

 
Etapa 6. Escolha a opção desejada da lista de drop-down da criptografia. Este campo
mostra o tipo de criptografia qual pode ser usado para o link WDS.
 

• Nenhum — O no encryption é usado. Use somente isto se você não é referido sobre a
Segurança nem tem os dispositivos que não apoiam o WPA. Salte a etapa 7 se isto é
escolhido.
 
• WPA pessoal — Cada usuário na rede autentica com a chave gerada da senha com o
uso do WPA. O WPA usa uma chave pré-compartilhada para autenticar entre dois Access



●

●

●

point. Recomenda-se que você configura a Segurança em cada ponto que de Acesso
remoto você adiciona.
 

 
 
Passo 7. Se você escolheu o WPA pessoal na etapa acima incorpore o WDS ID e feche-o
para a autenticação do WAP no WDS ID e campos chaves que aparecem. Esta informação
deve ser mesma em todo o WAP que conecta a Wireless Distribution System. O WDS ID
pode consistir em qualquer combinação alfanumérica de dois a 32 caráteres quando a
chave puder ser corda longa do caráter 8-63 feita da parte superior/letras minúsculas, dos
números e dos caracteres especiais.
 
Etapa 8. (opcional) repete etapas 3 com 7 para os outros Access point que você gostaria de
conectar à ponte WDS. Você pode adicionar acima a quatro Access point em quatro
relações WDS que estão disponíveis. 
 
Etapa 9. Enrole para baixo a parte inferior da página e clique a salvaguarda.
  

Conclusão
 
Você deve agora ter uma ponte WDS configurada em sua rede. Se você está procurando mais
informação, clique sobre os seguintes links:
 

Conecte pontos de acesso múltiplo junto com Wireless Distribution System (o WDS)
Configurar o bridge de grupo de trabalho em um ponto de acesso Wireless (o WAP)
Estabelecer uma rede Wireless usando um ponto de acesso Wireless (o WAP)
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb2040-connect-multiple-access-points-together-through-wireless-dis.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5047-configure-workgroup-bridge-on-a-wireless-access-point-wap.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5530-set-up-a-wireless-network-using-a-wireless-access-point-wap.html?dtid=osscdc000283

	Configuração de bridges de Wireless Distribution System (WDS) nos Access point WAP551 e WAP561
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Configuração de Wireless Distribution System
	Conclusão


