
Configurar Wireless Distribution System (WDS)
no Access point WAP571 ou WAP571E 

Objetivo
 

Wireless Distribution System (WDS) deixa-o conectar junto pontos de acesso múltiplo. WDS
permite que os Access point conectados comuniquem-se um com o otro através da conexão
Wireless. Esta característica permite os clientes que vagueiam para ter uma experiência
sem emenda. Isto facilita controlar redes Wireless múltiplas assim como reduz a quantidade
de cabos exigidos para conectar as redes.
 
O 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. No modo ponto a ponto, um
único WAP aceita conexões dos clientes e dos outros dispositivos na rede. Em um modo de
Bridge point-to-multipoint, um único WAP comporta-se como uma relação comum entre
muitos Access point. Um WAP pode igualmente atuar como um repetidor, onde possa
estabelecer uma conexão entre os Access point que são distantes independentemente de
se. Os clientes Wireless podem conectar a este repetidor. Um sistema do papel WDS pode
ser similar comparado ao papel do repetidor.
 

 
Nota: Ao usar WDS, é possível que a taxa de transferência sem fio máxima pode ser partida
ao meio após o primeiro lúpulo desde que um dos WAP em um par tem que retransmitir a
informação durante a comunicação dos dois lados.
 
Este artigo explica como configurar a ponte WDS no Access point WAP571 ou WAP571E.
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Dispositivos aplicáveis
 

WAP571
WAP571E
  

Versão de software
 

1.0.1.9 — WAP571, WAP571E
 

Diretrizes em configurar WDS:
 

WAP121 com WAP321
WAP131 com WAP351
WAP150 com WAP361
WAP551 com WAP561
WAP371 múltiplo
WAP571 múltiplo
WAP571E múltiplo
 

Nota: Se você opera uma ponte no 802.11n faixa 2.4 gigahertz, ajuste a largura de banda
de canal a 20 megahertz em vez do padrão 20/40 de megahertz a fim detectar todos os
dispositivos 20 megahertz WAP. A largura de banda de canal combinada mal causa a
desconexão das relações.
  

Configurar WDS
 

Nota: As imagens neste artigo são tomadas do WAP571.
 
Etapa 1. Entre a uma da utilidade com suporte na internet WAP e escolha o Sem fio > a
ponte.
 

1. WDS trabalha somente com pares específicos de dispositivos de Cisco WAP. Os pares são
como alistados abaixo.

2. Você pode ter somente uma relação 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.
 
3. Os dispositivos devem ter os mesmos ajustes para o rádio, o modo do IEEE 802.11, a largura
de banda de canal, e o canal.
 
4. A seleção de canal deve ser especificada e não se ajustado ao automóvel.



 
Etapa 2. Sob a ponte, clique sobre o menu suspenso e escolha a ponte WDS.
 

 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação ao lado da porta WDS que você quer configurar
então clica o botão Edit.
 

 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir WDS.
 

 
Etapa 5. Sob o rádio, clique sobre o menu suspenso para escolher que a interface de rádio
você quer aplicar os ajustes WDS.
 
Nota: Neste exemplo, o rádio 1 (gigahertz 5) é escolhido.



●

●

 
Nota: A área do endereço MAC local indica o MAC address do WAP atual que está sendo
usado.
 
Etapa 6. Incorpore o MAC address do destino WAP ao campo remoto do MAC address.
Este é o Access point no extremo oposto da ponte WDS.
 

 
Nota: Você pode igualmente clicar o botão da seta esquerda ao lado do campo para
escolher pelo contrário o MAC address. A seta esquerda mostraria a lista de todos os
endereços MAC dos WAP vizinhos junto com seus nomes de rede ou service set identifier
(SSID).
 
Etapa 7. Escolha a opção desejada da lista de drop-down da criptografia. Este será o tipo de
criptografia que pode ser usado para a relação WDS. As opções são:
 

Nenhum — O no encryption é usado. Esta opção está disponível a todos os modos de
rádio. Isto está usado se não há nenhum interesse de segurança em sua rede ou você
tem os dispositivos que não apoiam o WPA. Se você escolheu esta opção, salte para
pisar 10.
 

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

WPA pessoal — O WPA usa uma chave pré-compartilhada para autenticar entre dois
Access point. Esta opção está disponível com todos os modos de rádio.
 



 
Nota: Neste exemplo, o WPA pessoal é escolhido.
 
Etapa 8. (opcional) incorpora a identificação WDS para a autenticação do WAP ao campo 
identificação WDS. Esta identificação serve como o identificador de sua relação e deve ser
a mesma em todos os dispositivos WAP que conectam a um WDS. A escala é 2 a 32
caráteres.
 

 
Nota: Neste exemplo, Link2WAP571 é usado.
 
Etapa 9. Incorpore a chave para a autenticação para o WAP ao campo chave. Esta chave
deve ser a mesma em todos os dispositivos WAP que conectam a um WDS. A escala é 8 a
63 caráteres.
 

 
Nota: Neste exemplo, F0rWAP571 é usado.
 
Etapa 10. Clique  o botão.
 
Etapa 11. Clique a APROVAÇÃO no indicador da confirmação para continuar.
 



 
Nota: Repita todas as etapas acima para os outros WAP que você gostaria de conectar à
ponte WDS. Um máximo de quatro WDS conecta pode ser adicionado.
 
Você deve agora com sucesso ter conectado seus Access point junto com WDS.
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