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2.  Na kratko o WDS 
WDS (Wireless Distribution System) nam omogoča razžiritev območja brezžičnega omrežja ter 
delitev internetne povezave med dvema usmerjevalnika, ki sta povezana preko WDS povezave. 
Usmerjevalnik seveda mora podpirat WDS povezavo. Vigorji serije 2100G ter 2200G podpirajo 
WDS Bridge, Vigorji serije 2900G pa podpirajo WDS Bridge in WDS Repeater.  

   2.1 WDS Bridge

WDS Bridge postavimo, ko hočemo preko brezžične povezave povezati dve fizično ločeni omrežji.
Uporabimo dva usmerjevalnika, ki podpirata WDS Bridge funkcijo. En usmerjevalnik dostopa do 
interneta, drugi služi kot bridge. Na obeh lokacijah je možna žična in brezžična povezava 
odjemalcev na usmerjevalnika. Oba usmerjevalnika uporabljata eno, skupno WAN povezavo. 

            

   2.2 WDS Repeater

WDS repeating uporabimo, ko hočemo povečati domet brezžičnega omrežja. Usmerjevalnik, ki ga 
nastavimo kot repeater postavimo znotraj dometa baznega usmerjevalnika, ki je povezan na 
internet. Na usmerjevalnik, ki je nastavljen kot repeater se lahko povezujejo vse brezžične naprave 
in tako je dosežena podvojitev dometa brezžičnega omrežja.
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   2.3 WDS Mixed mode 

WDS Mixed mode uporabimo, ko hočemo preko brezžičnega omrežja povezati dve fizično ločeni 
omrežji, ampak sta brezžična usmerjevalnika predaleč narazen za postavitev WDS bridge povezave. 
V tem primeru med ta dva usmerjevalnika postavimo usmerjevalnik, ki ga nastavimo kot repeater. 
Tako brezžičnemu omrežju podaljšamo domet in s tem omogočimo WDS bridge. Brezžične naprave 
se lahko povezujejo na vse tri usmerjevalnike, tudi na repeater. Na internet je povezan le en 
usmerjevalnik, naprave pa lahko dostopajo do interneta preko vseh treh usmerjevalnikov.

   2.4 WDS Routing

WDS routing uporabimo, ko hočemo  izolirati del omrežja z namenom povečanja varnosti. Pri 
tem načinu, ki je znan tudi kot station mode onemogočimo WAN port drugega usmerjevalnika 
(Vigor 2100G) in namesto njega uporabimo brezžični vmesnik kot WAN povezavo. Vsi odjemalci 
(tako žični kot brezžični), ki se povezujejo na drugi usmerjevalnik so znotraj svojega zasebnega 
omrežja, zaščiteni z požarnim zidom. PCji iz prvega subneta 192.168.1.0 ne morejo komunicirati z 
PCji iz subneta 10.0.0.0. 

3



3.  Postavitev WDS bridge z dvema Vigor 2100G

Za postavitev WDS bridge povezave sem uporabil dva usmerjevalnika Vigor 2100G 
(http://www.telos.si/draytek/Vigor2100G.htm). Vigor 2100G podpira WDS bridge povezavo. Za 
razlago kako deluje WDS bridge si poglejte kratko razlago pod točko 2.1.

   3.1 Nastavitev IP naslovov usmerjevalnikov

Pri WDS bridge povezavi morata biti IP naslova obeh usmerjevalnikov v istem območju. Jaz sem 
usmerjevalniku, ki je povezan na internet  (v nadaljevanju prvi usmerjevalnik) pod LAN > LAN 
TCP/IP and DHCP nastavil IP Address na 192.168.1.1, Subnet Mask na 255.255.255.0. DHCP 
strežnik sem vključil (Enable Server) in pod Start IP Address vpisal 192.168.1.10. To pomeni, da 
bo usmerjevalnik odjemalcem, ki se bodo povezali v omrežje dodeljeval IP naslove od 192.168.1.10 
naprej (prvemu, ki se bo povezal bo dodeljen naslov 192.168.1.10, drugemu 192.168.1.11 ...). 
Gateway IP Address je ponavadi IP naslov usmerjevalnika, se pravi v mojem primeru 192.168.1.1. 
IP naslov usmerjevalnika, ki je na oddaljenem mestu in se povezuje preko WDS bridge povezave 
na prvi usmerjevalnik (v nadaljevanju drugi usmerjevalnik) sem pod LAN > LAN TCP/IP and 
DHCP nastavil IP Address na 192.168.1.2, Subnet Mask na 255.255.255.0. DHCP strežnik 
drugega usmerjevalnika sem izključil (Disable Server), saj bodo odjemalci, ki se bodo povezali na 
drugi usmerejvalnik, dobili IP naslov od prvega usmerjevalnika.
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   3.2  Nastavitev brezžične povezave

Nastavitve brezžičnega omrežja lahko nastavite pod Wireless  LAN > General Settings. 
Pri nastavitvah usmerjevalnikov, ki jih hočemo povezati z WDS bridge se lahko SSID  brezžičnega 
omrežja razlikuje, Mode in Channel pa morata biti ista.
Moje nastavitve so prikazane na spodnji sliki. 
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Nastavitve brezžične povezave za Vigor 2100G



Najprej je potrebno paziti, da je obkljukana možnost Enable Wireless LAN. Pod Mode sem izbral 
Mixed(11b+11g), da se bodo lahko v brezžično omrežje povezovale tudi naprave, ki še ne 
podpirajo standarda IEEE 802.11g. SSID (ime brezžičnega omrežja) si izberite po svojem okusu. 
Pod Channel je potrebno izbreti kanal na katerem hočetemo, da deluje brezžično omrežje. 
Ponavadi je izbran šesti kanal, če pa je tam preveč motenj, lahko izberite katerega drugega.

   3.3 Šifriranje brezžične povezave

Če nočete, da se odjemalci brez vašega dovoljenja povezujejo v vaše brezžično omrežje in 
uporabljajo vaš dostop do interneta, morate omejiti dostop, da se bodo v vaše omrežje lahko 
povezali le odjemalci, katerim dostop dovolite. To lahko naredite s šifriranjem.
Vigor 2100G podpira dve vrsti šifriranja, WEP ter WPA. Ker je WEP šifriranje relativno 
neučinkovito (uporabnik z malo boljšim poznavanjem brezžičnih omrežij ter z prosto dostopnim 
programom lahko z lahkoto odkrije ključ), priporočam WPA šifriranje. Le to šifriranje sem uporabil 
tudi sam.
Pri izbiranju vrste šifriranja je treba upoštevati tudi  naprave, s katerimi se bodo uporabniki 
povezovali v brezžično omrežje. Starejše naprave ponavadi podpirajo le WEP šifriranje. Tako da, če 
se bodo uporabniki v vaše brezžično omrežje povezovali z starejšimi napravami, morate uporabiti 
WEP šifriranje. 
Šifrirnje lahko nastavite v meniju Wireless LAN > Security Settings .
Pazite, da boste na obeh usmerjevalnikih nastavili enako vrsto šifriranja. Ključa sta lahko različna, 
vrsta šifiranja pa mora biti zaradi kasnejše postavitve WDS bridge enaka.
Moje nastavitve brezžične povezave so prikazane na spodnji sliki.
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Pod Mode je potrebno določiti vrsto šifriranja. Jaz sem uporabil WPA šifriranje, zato sem izbral 
možnost WPA/PSK Only. Potem ostane samo še določitev tipa WPA šifriranja (uporabil sem 
Mixed (WPA+WPA2), ker WPA2 podpirajo le najnovejše naprave) ter vpis gesla (Pre-Shared Key 
(PSK)). Pre-Shared Key je potrebno vnesti v vsako napravo, ki se bo hotela povezati v brezžično 
omrežje usmerjevalnika.
PSK mora biti sestavljen iz vsaj 8 ter največ 64 ASCII znakov (črke in številke) ali iz 64 
šestnajstiških števil z vodilno ničlo (npr. 0x655abcd ...).
Pri WEP šifriranju je potrebno pod Encryption Mode izbrati 64 ali 128 bitno šifriranje ter vpisati 
vsaj en ključ, ki ga bodo morale poznati naprave, ki se bodo hotele povezati v brezžično omrežje 
usmerjevalnika. Za 64 bitno šifriranje je ključ sestavljen iz 5 ASCII znakov ali iz 10 šestnajstiških 
števil z vodilno ničlo, za 128 bitno šifriranje pa je ključ sestavljen iz 13 ASCII znakov ali iz 26 
šestnajstiških števil z vodilno ničlo.  
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   3.4 Nastavitve WDS povezave

Priporočal bi vam, da pred postavitvijo WDS bridge povezave na obeh usmerjevalnikih nastavite ter 
preizkusite delovanje posameznih brezžičnih omrežij. Brezžični omrežji preizkusite z brezžičnimi 
napravami. Poudariti moram, da je WDS bridge povezava povsem ločena od obeh brezžičnih 
omrežij obeh usmerjevalnikov v katere se bodo kasneje povezovali odjemalci. Zato je najbolje, da 
že prej preizkusite delovanje brezžičnih omrežij obeh usmerjevalnikov, da ne boste reševali težav z 
brezžičnim omrežjem po nastavitvi WDS bridge povezave. Če je brezžična povezava delovala pred 
postavitvijo WDS bridge povezave, potem bo delovala tudi po postavitvi WDS bridge povezave.

WDS nastavimo pod menijem Wireless LAN > WDS. Ampak, da si olajšamo delo, najprej 
poglejmo pod Wireless LAN > AP Discovery. 

Tukaj po pritisku na gumb Scan (včasih je potrebno gumb večkrat pritisniti, da pridete do rezultata) 
usmerjevalnik izpiše vse dostopne točke, ki so na voljo. Potem preprosto kliknete na dostopno 
točko s katero hočete vzpostaviti WDS bridge povezavo (v našem primeru hočemo vzpostaviti 
WDS povezavo z dostopno točko, katere SSID je WDStest) in kliknete Add. Po kliku na Add  nas 
prestavi v meni WDS. Pod menijem Bridge lahko vidimo MAC naslov dostopne točke s katero 
hočemo vzpostaviti WDS bridge povezavo. Ta MAC naslov je posledica prejšnjega koraka (AP 
Discovery). Sedaj je potrebno še nastaviti Mode, Security ter Bridge. Jaz sem svojo WDS 
povezavo nastavil takole.
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Pod Mode je potrebno izbrati vrsto WDS povezave. Tukaj je edina možnost Bridge. Ker ravno 
postavljamo WDS Bridge, nam možnost ustreza. 
Pod Security izberemo vrsto šifriranja. Tukaj lahko ponovno izbiramo med WEP ali Pre-shared 
Key (WPA). Tukaj morate uporabiti enako vrsto šifriranja kot ste ga nastavili pod  Wireless LAN > 
Security Settings. V nasprotnem primeru vas bo spletni vmesnik na to opozoril.
Ker sem za šifriranje brezžičnega omrežja uporabil WPA šifriranje, sem ga uporabil tudi tukaj. Pod 
Pre-shared Key vpišete ključ,  ki je pri nastavitvi šifriranja WDS povezave enak za oba 
usmerjevalnika, ki ju hočemo povezati z WDS povezavo. Ta ključ se lahko razlikuje od tistega, ki 
ste ga uporabili pri šifriranju brezžične povezave (Wireless LAN > Security Settings).
Pod menijem Bridge  morate vpisati MAC naslov dostopne točke (v mojem primeru MAC naslov 
tistega Vigor 2100G, ki ga trenutno ne nastavljam – če nastavljam prvi usmerjevalnik, mora pod 
Bridge biti vnešen MAC naslov drugega usmerjevalnika) ter obkljukati možnost Enable, da 
omogočite povezavo z dostopno točko. Jaz sem MAC naslov dobili s pomočjo AP Discovery, tako 
da ročno vpisovanje ni bilo potrebno. Lahko pa MAC naslov dostopne točke prepišete iz prve strani 
spletnega vmesnika za Vigor2100G. Kje točno se nahaja informacija o MAC naslovu 
usmerjevalnika je prikazano na spodnji sliki.
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Potem enak postopek ponovite na drugem usmerjevalniku. Razlikuje se samo MAC naslov 
dostopne točke. Ostale nastavitve so enake kot pri prvem usmerjevalniku. Še posebej pazite, da bo 
enako nastavljeno šifriranje.

   3.5 Kako preverite, če WDS bridge povezava deluje?

To lahko preverite s “pingom” usmerjevalnika.
Recimo, da ste z računalnikom povezani na drugi usmerjevalnik, katerega IP naslov je 192.168.1.2. 
Potem odprete Command Prompt (Start > Programs > Accesories > Command Prompt ) in vpišete 
ping 192.168.1.1. S tem ukazom pošljete prvemu usmerjevalniku (katerega IP naslov je 
192.168.1.1) paketek. Če vam usmerjevalnik vrne paketek (odgovor Repy from ...), potem je 
povezava v redu, če pa ga ne vrne (odgovor Request timed out.), potem je nekaj narobe z 
povezavo. Uspešen ping usmerjevalnika je prikazan na spodnji sliki. 
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Če se vam po opisanem postopku WDS bridge povezave ne deluje,  najprej še enkrat preglejte vse 
nastavitve, še posebej vsa gesla. Če povezava še vedno noče delovati, potem poizkusite nastaviti 
WDS bridge brez šifriranja in šifriranje vklopite po tem, ko imate že delujočo WDS bridge 
povezavo.
Če vam WDS bridge lepo deluje, z brezžično napravo pa se ne morete povezati v brezžično 
omrežje, potem po vsej verjetnosti naprava ne podpira vrsto šifriranja, ki ste jo nastavili v 
varnostnih nastavitvah vašega brezžičnega omrežja. To težavo lahko rešite tako, da prilagodite vrsto 
šifriranja (starejše naprave podpirajo le WEP šifriranje).

4.  Postavitev WDS Mixed mode z dvema Vigor 2100G ter z 
Vigor 2900VGi

Za postavitev WDS Mixed mode povezave sem uporabil tri usmerjevalnike, dva Vigor 2100G 
(http://www.telos.si/draytek/Vigor2100G.htm), ki podpirata WDS bridge mode, ter en Vigor 
2900VGi (http://www.telos.si/draytek/Vigor2900VGi.htm), ki poleg WDS bridge mode podpira tudi 
WDS repeater mode.
Pri  postavitvi WDS Mixed mode sem uporabil že obstoječo WDS bridge povezavo, ki sem jo 
postavil pod  točko 3 in ji povečal domet z repeaterjem (Vigor 2900VGi).
Za več informacij kako deluje WDS Mixed mode si poglejte kratko razlago pod točko 2.3.
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   4.1 Nastavitve IP naslovov usmerjevalnikov

Za postavitev WDS Mixed mode povezave je zaradi deljenja internetne povezave priporočljivo 
postaviti IP naslove vseh treh usmerjevalnikov na isto območje. Če so IP naslovi vseh treh 
usmerjevalnikov v istem območju, lahko do interneta, na katerega je priključen prvi usmerjevalnik, 
dostopajo vsi odjemalci, ki so priključeni na enega od treh usmerjevalnikov, ki so povezani med 
sabo z WDS Mixed mode povezavo. 
Vendar za WDS Mixed mode povezavo ni nujno, da so IP naslovi vseh treh usmerjevalniki na istem 
območju. Jaz sem poizkusil z nastavitvijo IP naslova repeaterja na drugo območje (prvi 
usmerjevalnik (Vigor 2100G, ki je povezan na internet) je imel IP naslov 192.168.1.1, drugi 
usmerjevalnik (drugi Vigor 2100G) 192.168.1.2, repeater (Vigor 2900VGi) pa je imel IP naslov 
192.168.2.3, maska podomrežja je bila pri vseh treh usmerjevalnikih nastavljena na 255.255.255.0). 
WDS Mixed mode povezava je lepo delovala, odjemalci, ki so bili priključeni na prvi ali drugi 
usmerjevalnik so lahko dostopali do interneta, odjemalci, ki so bili priključeni na repeater pa niso 
imeli dostopa do interneta.
Sam sem pri postavitvi WDS Mixed mode povezave hotel, da imajo odjemalci možnost povezave 
na internet na vseh treh usmerjevalnikih, ki so povezani z WDS Mixed mode povezavo. Zato sem 
IP naslove vseh treh usmerjevalnikov postavil v isto območje.
Usmerjevalnku, ki je povezan na internet  (Vigor 2100G, v nadaljevanju prvi usmerjevalnik) sem 
pod LAN > LAN TCP/IP and DHCP nastavil IP Address na 192.168.1.1, Subnet Mask na 
255.255.255.0. DHCP strežnik sem vključil (Enable Server) in pod Start IP Address vpisal 
192.168.1.10. To pomeni, da bo usmerjevalnik odjemalcem, ki se bodo povezali v omrežje 
dodeljeval IP naslove od 192.168.1.10 naprej (prvemu, ki se bo povezal bo dodeljen naslov 
192.168.1.10, drugemu 192.168.1.11 ...). Gateway IP Address je ponavadi IP naslov 
usmerjevalnika, se pravi v našem primeru 192.168.1.1. 
Usmerjevalniku, ki sem ga nastavil kot repeater (Vigor 2900VGi, v nadaljevanju repeater) sem pod 
LAN TCP/IP and DHCP Setup nastavil 1 st IP Address na 192.168.1.3, 1 st Subnet Mask na 
255.255.255.0. DHCP strežnik repeaterja sem izključil (Disable Server), saj bodo odjemalci, ki se 
bodo povezali na repeater dobili IP naslov od prvega usmerjevalnika.
IP naslov usmerjevalnika, ki je na oddaljenem mestu in se povezuje preko WDS Mixed mode na 
prvi usmerjevalnik (v nadaljevanju drugi usmerjevalnik) sem pod LAN > LAN TCP/IP and 
DHCP nastavil IP Address na 192.168.1.2, Subnet Mask na 255.255.255.0. DHCP strežnik 
drugega usmerjevalnika sem izključil (Disable Server), saj bodo odjemalci, ki se bodo povezali na 
drugi usmerjevalnik dobili IP naslov od prvega usmerjevalnika.
IP nastavitve vseh treh usmerjevalnikov so prikazani na spodnjih slikah.
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   4.2 Nastavitev brezžične povezave

Nastavitve brezžičnega omrežja pri Vigor 2100G lahko nastavite pod Wireless  LAN > General 
Settings, pri 2900VGi pa pod Wireless LAN Setup > General Settings.
Pri nastavitvah usmerjevalnikov, ki jih hočemo povezati z WDS Mixed mode se lahko SSID 
brezžičnega omrežja razlikuje, Mode in Channel pa morata biti ista.
Moje nastavitve so prikazane na spodnjih dveh slikah. 
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Najprej je potrebno paziti, da je obkljukana možnost Enable Wireless LAN. Pod Mode sem izbral 
Mixed(11b+11g), da se bodo lahko v brezžično omrežje povezovale tudi naprave, ki še ne 
podpirajo standarda IEEE 802.11g. SSID (ime brezžičnega omrežja) si izberite po svojem okusu. 
Pod Channel si izerite kanal na katerem hočete, da deluje vaše brezžično omrežje. Ponavadi je 
izbran šesti kanal, če pa je tam preveč motenj, si izberite katerega drugega.

   4.3 Šifriranje brezžične povezave

Če nočete, da se odjemalci brez vašega dovoljenja povezujejo v vaše brezžično omrežje in 
uporabljajo vaš dostop do interneta, morate omejiti dostop, da se bodo v vaše omrežje lahko 
povezali le odjemalci katerim dostop dovolite. To lahko naredite s šifriranjem.
Vigor 2100G  ter Vigor 2900VGi podpirata dve vrsti šifriranja, WEP ter WPA. Ker je WEP 
šifriranje relativno neučinkovito (uporabnik z malo boljšim poznavanjem brezžičnih omrežij ter z 
prosto dostopnim programom lahko z lahkoto odkrije ključ), priporočam WPA šifriranje. Le to 
šifriranje sem uporabil tudi sam.
Pri izbiranju vrste šifriranja je treba upoštevati tudi naprave, s katerimi se bodo uporabniki 
povezovali v brezžično omrežje. Starejše naprave ponavadi podpirajo le WEP šifriranje. Tako da, če 
se bodo uporabniki v vaše brezžično omrežje povezovali z starejšimi napravami, morate uporabiti 
WEP šifriranje. 
Šifriranje brezžične povezave lahko pri Vigor 2100G nastavite v meniju Wireless LAN > Security 
Settings, pri Vigor 2900VGi pa v meniju Wireless LAN Setup > Security Settings.
Pazite, da boste na vseh usmerjevalnikih nastavili enako vrsto šifriranja. Ključi so lahko različni, 
vrsta šifiranja pa mora biti zaradi kasnejše postavitve WDS Mixed mode enaka.
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Nastavitev šifriranja brezžične povezave za Vigor 2100G



Pod Mode je potrebno določiti vrsto šifriranja. Jaz sem uporabil WPA šifriranje, zato sem izbral 
možnost WPA/PSK Only. Potem ostane samo še določitev tipa WPA šifriranja (uporabil sem 
Mixed (WPA+WPA2), ker WPA2 podpirajo le najnovejše naprave) ter vpis gesla (Pre-Shared Key 
(PSK)). Pre-Shared Key je potrebno vnesti v vsako napravo, ki se bo hotela povezati v brezžično 
omrežje usmerjevalnika.
PSK mora biti sestavljen iz vsaj 8 ter največ 64 ASCII znakov (črke in številke) ali iz 64 
šestnajstiških števil z vodilno ničlo (npr. 0x655abcd ...).
Pri WEP šifriranju pa morate pod Encryption Mode izbrati 64 ali 128 bitno šifriranje ter vpisati 
vsaj en ključ, ki ga bodo morale poznati naprave, ki se bodo hotele povezati v brezžično omrežje 
usmerjevalnika. Za 64 bitno šifriranje je ključ sestavljen iz 5 ASCII znakov ali iz 10 šestnajstiških 
števil z vodilno ničlo, za 128 bitno šifriranje pa je ključ sestavljen iz 13 ASCII znakov ali iz 26 
šestnajstiških števil z vodilno ničlo.  
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   4.4 Nastavitve WDS povezave

Priporočal bi vam, da pred postavitvijo WDS Mixed mode povezave, na vseh usmerjevalnikih 
nastavite ter preizkusite delovanje posameznih brezžičnih omrežji. Brezžična omrežja preizkusite z 
brezžičnimi napravami. Poudariti moram, da je WDS Mixed mode povezava povsem ločena od 
brezžičnih omrežij usmerjevalnikov v katere se bodo kasneje povezovali odjemalci. Zato je 
najbolje, da že prej preizkusite delovanje brezžičnih omrežij  usmerjevalnikov, da ne boste reševali 
težav z brezžičnim omrežjem po končani nastavitvi WDS Mixed mode povezave. Če je brezžična 
povezava delovala pred postavitvijo WDS Mixed mode povezave, potem bo delovala tudi po 
postavitvi WDS Mixed mode povezave.

Potek nastavitev je bil tak, da sem prvi usmerjevalnik (Vigor 2100G, ki je povezan na internet) v 
Wireless LAN > WDS nastavili kot bridge, vpisal pa sem MAC naslov repeaterja in ne drugega 
Vigorja 2100G, kot sem naredili pri WDS bridge povezavi. Enako sem naredili z drugim 
usmerjevalnikom. Repeater (Vigor 2900VGi) pa sem pod  Wireless LAN Setup > WDS nastavili 
kot repeater, ter pod meni Repeater vpisali naslova obeh usmerjevalnikov s katerimi sem hotel 
vzpostaviti WDS Mixed mode povezavo.

       4.4.1 Nastavitev WDS Mixed mode povezave za Vigor 2100G

Da si olajšamo delo pri iskanju MAC naslova repeaterja, najprej poglejmo pod rubriko Wireless 
LAN > AP Discovery. 

Pod to rubriko po pritisku na gumb Scan (včasih je potrebno gumb večkrat pritisniti, da pridete do 
rezultata) usmerjevalnik izpiše vse dostopne točke, ki so na voljo. Potem preprosto kliknete na 
dostopno točko s katero hočete vzpostaviti WDS Mixed mode povezavo (v našem primeru hočemo 
vzpostaviti WDS povezavo z repeaterjem, katerega SSID je testRepeater) in kliknete Add. Po 
kliku na Add  nas prestavi v meni WDS. Pod menijem Bridge lahko vidimo MAC naslov 
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Spisek vseh dostopnih točk, ki so na voljo



repeaterja. Sedaj je potrebno še nastaviti Mode, Security ter Bridge. Jaz sem svojo WDS povezavo 
nastavil takole.

Pod Mode je potrebno izbrati vrsto WDS povezave. Tukaj izberemo možnost Bridge. 
Pod Security izberemo vrsto šifriranja WDS povezave. Tukaj lahko ponovno izbiramo med WEP 
ali Pre-shared Key (WPA). Tukaj morate uporabiti isto vrsto šifriranja kot ste ga nastavili pod 
Wireless LAN > Security Settings. V nasprotnem primeru vas bo spletni vmesnik na to opozoril.
Ker sem za šifriranje brezžičnega omrežja uporabil WPA šifriranje, sem ga uporabil tudi tukaj. Pod 
Pre-shared Key vpišete ključ, ki je pri nastavitvi šifriranja WDS povezave enak za vse 
usmerjevalnike, ki jih hočemo povezati z WDS Mixed mode povezavo. Ta ključ se lahko razlikuje 
od tistega, ki ste ga uporabili pri šifriranju brezžične povezave (Wireless LAN > Security Settings).
Pri meniju Bridge  morate vpisati MAC naslov usmerjevalnika, ki je nstavljen kot repeater  ter 
obkljukati možnost Enable, da le to omogočite. Jaz sem MAC naslov dobili s pomočjo AP 
Discovery, tako da ročno vpisovanje ni bilo potrebno.
MAC naslov repeaterja (v mojem primeru Vigor 2900VGi) je možno najti v meniju Wireles LAN 
Setup. Kje točno je napisan MAC naslov je prikazano na spodnji sliki. 
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Povsem enak postopek ponovite na drugem Vigor 2100G. Nastavitve so popolnoma enake (še 
posebej MAC naslov za Bridge ter Pre-shared Key)

       4.4.2 Nastavitev WDS Mixed mode povezave za Vigor 2900G

Da si olajšate delo pri iskanju MAC naslova repeaterja, najprej poglejte pod rubriko Wireless LAN 
Setup > Acces Point Discovery. 
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Pod to rubriko po pritisku na gumb Scan (včasih je potrebno gumb večkrat pritisniti, da pridete do 
rezultata) usmerjevalnik izpiše vse dostopne točke, ki so na voljo. Potem preprosto kliknete na 
dostopno točko s katero hočete vzpostaviti WDS Mixed mode povezavo (v našem primeru hočemo 
vzpostaviti WDS povezavo z dostopnima točkama, ki imajo SSID WDStest ter WDStestJeKul) in 
kliknete Add. Po kliku na Add  nas prestavi v meni WDS.

Meni se je zgodilo, da se je MAC naslov dostopnih točk zapisal pod meni Bridge. Ampak, ker 
hočemo postaviti repeater najprej pod Mode izberemo Repeater, ter ročno prepišemo MAC naslov 
pod meni Repeater. 
Postopek iskanja dostopnih točk je potrebno ponoviti dvakrat, da dobimo MAC naslova obeh 
usmerjevalnikov s katemi hočemo vzpostaviti WDS Mixed mode povezavo (v naše primeru MAC 
naslova obeh Vigor 2100G).
MAC naslove obeh Vigor 2100G lahko vnesemo tudi ročno. Pri Vigor 2100G je MAC naslov 
naveden na prvi strani spletnega vmesnika. Točno mesto je prikazano na spodnji sliki.

Sedaj je potrebno nastaviti le še šifriranje. Moje nastavitve so prikazane na spodnji sliki.
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Pod Security izberemo vrsto šifriranja WDS povezave. Tukaj lahko ponovno izbiramo med WEP 
ali Pre-shared Key (WPA). Tukaj morate uporabiti isto vrsto šifriranja kot ste ga nastavili pod 
Wireless LAN Setup > Security Settings. V nasprotnem primeru vas bo spletni vmesnik na to 
opozoril.
Ker sem za šifriranje brezžičnega omrežja uporabil WPA šifriranje, sem ga uporabil tudi tukaj. Pod 
Pre-shared Key vpišete ključ, ki je pri nastavitvi šifriranja WDS povezave enak za vse 
usmerjevalnike, ki jih hočemo povezati z WDS povezavo. Ta ključ se lahko razlikuje od tistega, ki 
ste ga uporabili pri šifriranju brezžične povezave (Wireless LAN > Security Settings). S tem je 
WDS Mixed mode povezava nastavljena.
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Nastavitve šifriranja repeaterja



   4.5 Kako preverite, če WDS mixed mode povezava deluje?

To lahko preverite s “pingom” usmerjevalnikov.
Recimo, da ste z računalnikom povezani na prvi usmerjevalnik, katerega IP naslov je v mojem 
primeru 192.168.1.1. Potem odprete Command Prompt (Start > Programs > Accesories > 
Command Prompt ), in vpišete ping 192.168.1.2. S tem ukazom pošljemo drugemu usmerjevalniku 
(katerega IP naslov je 192.168.1.2) paketek. Če nam usmerjevalnik vrne paketek (odgovor Repy 
from ...), potem je povezava v redu, če pa ga ne vrne (odgovor Request timed out), potem je nekaj 
narobe z povezavo.
Potem preverimo, če je dosegljiv tudi repeater. To naredite tako, da v Command prompt vpištete 
ping 192.168.1.3 (192.168.1.3 je v mojem primeru IP naslov repeaterja). Če vam usmerjevalnik 
vrne paketek je WDS Mixed mode povezava pravilno nastavljena. 

Če se vam po opisanem postopku WDS Mixed mode povezava ne deluje,  najprej še enkrat 
preglejte vse nastavitve, še posebej vsa gesla. Če povezava še vedno noče delovati, potem 
poizkusite nastaviti WDS Mixed mode brez šifriranja in šifriranje vklopite po tem, ko imate že 
delujočo WDS Mixed mode povezavo.
Če vam WDS Mixed mode lepo deluje, z brezžično napravo pa se ne morete povezati v brezžično 
omrežje, potem po vsej verjetnosti naprava ne podpira vrsto šifriranja, ki ste ga nastavili v 
varnostnih nastavitvah vašega brezžičnega omrežja. To težavo lahko rešite tako, da prilagodite vrsto 
šifriranja (starejše naprave podpirajo le WEP šifriranje).
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Test delovanje WDS Mixed mode povezave



5. Zaključek
Stvari, ki so opisane v tem sestavku so preizkušene in zelo dobro delujejo z strojno opremo, ki je 
uporabljena v vodiču. Upam, da je vodič komu pomagal pri postavljanju svojega brezžičnega 
omrežja.

Za kakršne koli informacije ali kritike sem dosegljiv na dejan.stimpfelj@telos.si. 
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