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Probleemoplossing voor een Cisco-netwerk met
draadloos mesh 
Doel
 
Dit document bestrijkt meerdere gebieden die moeten worden geanalyseerd wanneer er een
oplossing wordt gevonden voor Cisco Business Wireless-netwerk (CBW).
 
Als u een traditioneel draadloos netwerk hebt, dient u Problemen oplossen te controleren bij een
traditioneel Cisco Business Wireless Network.
  
Toepasselijke apparaten | Versie firmware
 

140 AC (gegevensblad) | 10.1.1.0 (laatste download)
141ACM (Gegevensblad) | 10.1.1.0 (laatste download)
ACM (Gegevensblad) | 10.1.1.0 (laatste download)
143ACM (Gegevensblad) | 10.1.1.0 (laatste download)
145 AC (informatieblad) | 10.1.1.0 (laatste download)
240 AC (gegevensblad) | 10.1.1.0 (laatste download)
  

Inhoud
 

Let op deze voor optimale prestaties en betrouwbaarheid!
Als u problemen oplossen, waarom start u niet met de basis? 

Physiek- en milieucondities controleren
Andere in overweging te nemen punten
Aantal SSID’s

Heb je moeite om in de Meester AP te loggen?
Hebt u de nieuwste versie op uw AP's? 

Waarom dit belangrijk is
Upgradeprobleemoplossing

Connectiviteitsproblemen controleren 
Connectiviteitstesten vanuit het Web User Interface (UI) uitvoeren
Kunnen DHCP-problemen het probleem zijn?
Windows-ondersteuning

Misschien moeten de instellingen worden aangepast 
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Naam van bridge-groep
Whitelists

Beleids- en scheidingsoverwegingen 
Rogues, Interferers en RF kanalen...oh mijn!
Aanbevelingen voor verdeling en implementatie
Verhouding signaal tot ruis tussen "hop"

Kijk achter het gordijn 
Syslogs
Ondersteuningsbundel
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Als al het andere mislukt, herstelt u de standaardinstellingen van de fabriek
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Inleiding
 
Draadloze netwerken zijn geweldig, maar laten we eerlijk zijn: er gebeuren dingen! Net als elk
draadloos netwerk kan een aantal dingen problemen veroorzaken. Soms is er een simpele
oplossing, terwijl anderen misschien ingewikkelder zijn.
  
Let op deze voor optimale prestaties en betrouwbaarheid!
 

Zorg ervoor dat het gebied volledig dekking heeft voor het verwachte aantal klanten en hun
toepassingen. Er kunnen extra draadloze toegangspunten nodig zijn om de prestaties over
uw totale draadloze infrastructuur te stroomlijnen.
Houd rekening met de typen toepassingen die ze kunnen gebruiken (of als beheerder, met
de soorten toepassingen die u kunt toestaan).
Clients die videostreaming toepassingen uitvoeren, verbruiken meer bandbreedte dan
diegene die audio-alleen programma's kunnen streamen. Videotoepassingen zijn afhankelijk
van buffering om een goede ervaring te kunnen bieden.
Clients die spraakgerelateerde toepassingen uitvoeren, hebben geen onmiddellijke service
nodig zonder vertragingen, maar niet als bandbreedte-intensief. Aangezien er geen buffering
is met een spraakgesprek, is het van groot belang dat pakketten niet worden ingetrokken.
 

Klaar voor enige oplossing? Laten we in graven!
 
 
In dit ingesloten gedeelte worden tips voor beginners gemarkeerd.
  
Inloggen
 
Log in op de Web User Interface (UI) van de Master AP. Om dit te doen, open een web browser
en voer https://ciscobusiness.cisco.com in U kunt een waarschuwing ontvangen voordat u
verdergaat. Voer uw aanmeldingsgegevens in.U kunt ook toegang krijgen tot de Master AP door
https://[ipaddress] (van de Master AP) in een webbrowser in te voeren.
  
Tips voor gereedschap
 
Als u vragen hebt over een veld in de gebruikersinterface, controleert u op een snijpunt dat er als

volgt uitziet: 
  
Problemen met de locatie van het pictogram Hoofdmenu uitvouwen?
 
Navigeer naar het menu aan de linkerkant van het scherm, als u de menuknop niet ziet, klik dan

op dit pictogram om het zijbalkmenu te openen.
  
Cisco Business-app
 
Deze apparaten hebben metgezelapps die bepaalde beheerfuncties delen met de web
gebruikersinterface. Niet alle functies in de gebruikersinterface van het web zijn in de app
beschikbaar.
 
iOS-app downloaden Android-app downloaden

https://apps.apple.com/app/cisco-business/id1483862452
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.business&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
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Veelgestelde vragen
 
Als u nog steeds onbeantwoorde vragen hebt, kunt u ons vaak gestelde vragen document
controleren. FAQ
  
Als u problemen oplossen, waarom start u niet met de basis?
 
Physiek- en milieucondities controleren
 
Dit is de makkelijkste manier om problemen op te lossen, maar er wordt vaak over het hoofd
gezien. Ook al lijken ze vanzelfsprekend, het is goed om met de basis te beginnen.
 

Is alle apparatuur ingeschakeld?
Is er macht voor alles?
Heb je constant een link licht? Groene lichten zijn een goed teken!
Zijn de kabels correct aangesloten?
Zou het een slechte kabel kunnen zijn?
Is er een oververhit apparaat?
Kunnen er milieufactoren zijn zoals de plaats waar deze zich bevindt?
Zijn er metalen of dikke muren tussen de AP en het draadloze apparaat?
Als de klant niet in staat is om aan te sluiten, zou de client dan buiten bereik zijn?
  

Andere in overweging te nemen punten
 

AP opnieuw starten
Voor APs die op een schakelaar aansluit, controleer de switchconfiguratie en controleer of de
schakelaar in goede gezondheid draait. Het gebruik, de temperatuur en het
geheugengebruik van de CPU’s moeten onder de opgegeven drempelniveaus liggen.
Op het web UI, onder Controle, controleer het draadloze dashboard om informatie over
prestaties en andere kwesties te verzamelen.
Schakel Bonjour en Link Layer Discovery Protocol (LLDP) in op de router als dit beschikbaar
is.
Schakel Wireless Multicast Forwarding in als dit beschikbaar is voor gaming- en streaming-
toepassingen.
Zorg ervoor dat alle Master Capable APs op hetzelfde VLAN zijn.
Als u via draadloze verbindingen in de Master AP hebt inlogd en u bepaalde instellingen
bewerkt, zoals het VLAN, dan kunt u worden losgekoppeld. Door aan te sluiten op AP via
bedrading kan deze verbinding stabieler blijven.
  

Aantal SSID’s
 
Elke SSID vereist het verzenden van een beacon frame elke 100 milliseconden (ms), wat veel
kanaalgebruik kan opeten.
 
Het is het beste om het totale aantal SSID’s op de AP te beperken tot 1-2 SSID’s per radio of per
AP, ook al kan het netwerk tot een fysieke limiet van 16 SSID’s per radio ondersteunen.
  
Heb je moeite om in de Meester AP te loggen?
 

/content/en/us/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/1769-tz-Frequently-Asked-Questions-for-a-Cisco-Business-Mesh-Network.html
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Mogelijk hebt u geprobeerd in cisco.cisco in te loggen en ondervindt u problemen. Bekijk deze
eenvoudige suggesties:
 

Als u zojuist de configuratie van Dag Zero hebt voltooid, sluit u de app en start u de applicatie
opnieuw.
Zorg ervoor dat de juiste Service Set-id (SSID) is geselecteerd. Dit is de naam die je maakte
voor het draadloze netwerk.
Koppel VPN los van de app of op een laptop. Mogelijk bent u zelfs verbonden met een VPN
dat uw mobiele serviceprovider gebruikt en dat u misschien niet eens weet. Een Android-
telefoon (Pixel 3) met Google Fi als serviceprovider is er bijvoorbeeld een ingebouwde VPN
die automatisch verbonden is zonder kennisgeving. Dit moet worden uitgeschakeld om de
Master AP te vinden.
Meld u aan bij de Master AP met https://<IP adres van de Master AP>. Het Master AP-adres
is het toegewezen IP-adres dat u in de eerste ingestelde procedure hebt gebruikt. Als u uit de
toewijzing van een handmatig adres op dat tijdstip hebt gekozen, controleert u uw router voor
het DHCP IP-adres dat aan de Master AP Management-pagina is gegeven. Het beheeradres
wordt toegewezen op MAC-adres 00:00:5e:00:01:01.
Zodra u eerste opstelling hebt gedaan, zeker is dat https:// wordt gebruikt of u in 
ciscobusiness.cisco logt of door het IP beheeradres in uw web browser in te voeren.
Afhankelijk van uw instellingen is het mogelijk dat uw browser automatisch is ingevuld met 
http:// aangezien dit is wat u de eerste keer gebruikte dat u inlogde.
Het probleem kan zijn dat je browser. Bijvoorbeeld, in Firefox zou u op het menu rechtsboven
op het scherm klikken. Selecteer Help > Informatie voor probleemoplossing en klik op 
Vernieuwen Firefox.
  

Hebt u de nieuwste versie op uw AP's?
 
Waarom dit belangrijk is
 
Firmware, ook wel software genoemd, is ingebouwd op uw toegangspunt. Het verbeteren van
firmware verbetert de prestaties en stabiliteit van uw AP. Upgrade kunnen nieuwe functies
omvatten of een kwetsbaarheid repareren die werd ervaren in de vorige versie van de software. Is
het echt zo belangrijk? Absoluut! Het is van cruciaal belang dat alle links voor upgrades zijn
toegevoegd in het gedeelte Firmware Versie van dit artikel. Dit zou een eenvoudige oplossing
kunnen zijn om te proberen als u netwerkproblemen hebt. U kunt problemen hebben bij het
toevoegen van de eerste mesh-extender aan een netwerk als de firmware versie niet correct
aangepast is, dus waarom update deze dan niet direct!
 

U kunt de firmware op een aantal manieren verbeteren, maar het is aanbevolen om Cisco.com te
gebruiken voor de upgrade. Als u hulp wilt bij het verbeteren van firmware, raadpleeg dan 
Software voor bijwerken van een Cisco Business Wireless Access Point.
  
Upgradeprobleemoplossing
 
Soms gaat een upgrade niet soepel. U kunt een paar eenvoudige dingen proberen:
 

Verfris of sluit de webbrowser.

Het is van het grootste belang om alle mesh extenders bij te werken alvorens de Master Capable
AP's bij te werken.

/content/en/us/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2063-Upgrade-software-of-CBW-access-point.html
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Schakel de browser cache uit en herlog in de Master AP. Het proces hiervoor varieert
afhankelijk van de webbrowser die u gebruikt.
Klik op een alternatieve pagina of tab in het Master AP Web User Interface (UI) en ga
vervolgens terug naar de pagina Software Update en probeer de firmware-afbeelding
opnieuw te downloaden.
Probeer een nieuwe webbrowser. Als u bijvoorbeeld Chrome gebruikte en het werkt niet,
probeer Firefox.
In zeldzame gevallen, als de beheerpagina er niet in is geslaagd de firmware-upgrade te
starten of niet reageert (geen statuswijziging na het opstarten van de upgrade), is het
mogelijk dat het nodig is om alle access points en mesh-extenders op het netwerk uit te
schakelen en de firmware-upgrade opnieuw uit te voeren.
  

Zou het een aansluitingsprobleem kunnen zijn?
 
Connectiviteitstesten vanuit het Web User Interface (UI) uitvoeren
 
AP moet met andere apparaten kunnen communiceren om effectief te zijn. Een eenvoudige
manier om dit te controleren is door een pingelen uit te voeren.
 
Ping AP van minstens twee klanten die (verbonden) aan dat bepaald toegangspunt verbonden
zijn.
 
Ping van de router aan het IP adres van het toegangspunt om te zien of de verbinding van eind tot
eind beschikbaar is. Ping van de router aan de draadloze cliënten verbonden met AP om te
controleren of zij van het hoofdnetwerk kunnen worden bereikt.
  
Potentiële DHCP-problemen
 
Hoewel u waarschijnlijk een statisch IP-adres aan uw Master AP hebt toegewezen, moet deze AP
nog steeds toegang hebben tot een DHCP-server. Deze DHCP-server moet operationeel en
bereikbaar zijn vanaf de LAN Ethernet-poort van het AP. Dit is nodig zodat Master AP IP-adressen
kan leveren voor alle AP's en klanten die zich bij het netwerk aansluiten. Als je een knipperend
rood licht ziet op de Meester na een herstart, kan dit je probleem zijn.
 
Het is mogelijk dat er meer klanten zijn die een IP-adres nodig hebben dan beschikbaar zijn in de
DHCP-pool. Zie de sectie Hoe u de pool van IP-adressen voor DHCP kunt bekijken of wijzigen in
het artikel Best Practices voor het instellen van statische IP-adressen op Cisco Business
Hardware voor meer informatie.
 
Er kunnen tijden zijn waar te veel adressen van DHCP worden gecached, wat ook cliënten kan
verhinderen om een IP adres te krijgen. Om meer over dit te weten te komen, controleer tips uit 
om de ARP-tabel beschikbaar te houden voor DHCP IP-adressering. U kunt de router ook
opnieuw opstarten als dit gemakkelijker is.
  
Windows-ondersteuning
 
Als Windows, selecteer uw draadloze verbinding in het paneel Netwerkverbindingen en controleer
of de status ervan is ingeschakeld.
 
Gedetailleerde richtlijnen zijn te vinden op het Microsoft Support Forum voor het oplossen van
problemen met draadloze netwerkconnectiviteit op de volgende link: Vaste Wi-Fi-
verbindingsproblemen in Windows.

/content/en/us/support/docs/smb/General/Best-practices-for-setting-a-static-IP-addresses-in-Cisco-Small-Business.html
/content/en/us/support/docs/smb/General/Best-practices-for-setting-a-static-IP-addresses-in-Cisco-Small-Business.html
/content/en/us/support/docs/smb/switches/cisco-550x-series-stackable-managed-switches/1526-Tips-to-Keep-the-ARP-Table-Available-for-DHCP-IP-Addressing.html
/content/en/us/support/docs/smb/switches/cisco-550x-series-stackable-managed-switches/1526-Tips-to-Keep-the-ARP-Table-Available-for-DHCP-IP-Addressing.html
/content/en/us/support/docs/smb/switches/cisco-550x-series-stackable-managed-switches/1526-Tips-to-Keep-the-ARP-Table-Available-for-DHCP-IP-Addressing.html
https://support.microsoft.com/en-us/help/10741/windows-fix-network-connection-issues
https://support.microsoft.com/en-us/help/10741/windows-fix-network-connection-issues


Misschien moeten de instellingen worden aangepast
 
Er zijn een aantal standaardinstellingen die verbindingsproblemen kunnen veroorzaken in
bepaalde oudere apparaten. U kunt proberen de volgende instellingen te wijzigen.
  
RF-optimalisatie
  
Stap 1
 
Zorg ervoor dat u in Expert View voor deze instellingen bent voorzien.
 

 
Stap 2
 
Navigeer naar geavanceerde > RF-optimalisatie. Werken met RF-optimalisatie.
 

 
 
Stap 3
 
Scrolt naar de onderkant van dit scherm. Binnen elke radiogegevenssnelheid, verwijdert u de
ondersteuning voor lagere besturingssnelheden om oudere klanten in de bestaande draadloze
modus, zoals 802.11b-klanten, te verwijderen.
 

 
Stap 4
 
Er zal worden gemeld dat oudere apparaten niet worden ondersteund. Hoe verder naar rechts u
schuift, hoe minder dat kan verbinden.
 



Naam van bridge-groep
  
Als u uw netwerk met alle AP's in de fabriek standaard instelt
 
Toen u de Day Zero-configuraties voor uw netwerk uitvoerde, werd er automatisch een BGN
gemaakt. Het is hetzelfde als de eerste SSID (Service Set Identifier) die u hebt ingevoerd, tot de
eerste 10 tekens. Dit BGN wordt gebruikt binnen APs om te associëren en ervoor te zorgen dat
APs goed aangesloten blijven. Als u uw Master AP instelt en zich dan bij ondergeschikte AP's
aansluit, zou de BGN automatisch moeten overeenkomen met geen verdere configuraties nodig.
  
Als u een Master AP terugstelt of een geconfigureerde AP naar een nieuw netwerk verplaatst
 
Als u een reset naar fabrieksstandaard uitvoert op de Master AP, of APs van het ene
geconfigureerde netwerk naar het andere verplaatsen, kan dit een mismatch van BGNs
veroorzaken.
 
Wanneer een AP probeert om zich bij een netwerk in een scenario aan te sluiten waar de BGN
geen netwerken beschikbaar aanpast zal de ondergeschikte AP nog proberen om tijdelijk aan het
netwerk met het sterkste signaal aan te sluiten. AP zal in staat zijn om zich bij het netwerk aan te
sluiten als het gefloten en goedgekeurd is.
 
Zodra AP zich bij het netwerk heeft aangesloten, aangezien BGN niet past, zal de ondergeschikte
AP een overeenkomend BGN elke 10 tot 15 minuten blijven zoeken. Dit zorgt ervoor dat de
verbinding afneemt en zich dan opnieuw aansluit als er geen bijpassend BGN wordt gevonden. Dit
kan veel problemen met connectiviteit in het draadloze netwerk veroorzaken, vooral wanneer er
een sterker draadloos signaal uit een ander draadloos netwerk komt.
 
Als een eenvoudige oplossing, voor alle APs om samen te werken zou u moeten verzekeren BGN
op alle APs precies de gelijken van APs. Om het BGN op de andere AP's te verwijderen, kunt u
een fabrieksreset op hen doen, of u kunt handmatig elke één om te koppelen wijzigen.
  
Als u een Bridge Group Name (BGN) op een AP wilt weergeven of wijzigen
 
Aanbevolen wordt om BGN's aan de vermaasde extenders toe te wijzen waarbij de meeste hop
eerst wordt geconfigureerd, waarbij maximaal het minste aantal hop wordt gebruikt. Daarna
moeten de Master Capable AP's BGN's worden toegewezen. Het Master AP BGN moet laatst
worden ingesteld. U kunt ze één voor één bekijken en wijzigen door de volgende stappen uit te
voeren.
  
Stap 1
 
Log in op het AP en voer je aanmeldingsgegevens in.
 



Stap 2
 
Schakelt over naar Expert View door op het pijlpictogram te klikken.
 

 
Stap 3
 
Navigeer naar draadloze instellingen > access points. Klik op het pictogram bewerken van het AP
dat u wilt bewerken of weergeven.
 

 
 
Stap 4
 
Een pop-up zal om bevestiging vragen dat u de configuratie van AP wilt bewerken. Selecteer Ja.
 

 
Stap 5
 
Klik op het tabblad mesh. Hier kunt u de naam van de Bridge Group bekijken en wijzigen. Als u
wijzigingen aanbrengt, zorg er dan voor dat u op Toepassen klikt.
 



Stap 6
 
Herhaal de stappen voor elk AP in het netwerk dat u wilt controleren. Klik op het pictogram Save 
om alle wijzigingen permanent op te slaan. Houd in gedachten dat wanneer een bridge group
naam wordt toegewezen, het apparaat een herstart uitvoert. Aangezien een herstart Wi-Fi
onderbreekt, wordt dit niet aanbevolen tijdens de uren.
 

 
Whitelists
 
Om andere master-capabele APs en mesh extenders te verbinden moet u een whitelist op een
Master AP maken die het Media Access Control (MAC)-adres van alle AP's bevat.
 
Bovendien moeten de achtergestelde AP's worden gefloten, zodat de Master AP toegang kan
krijgen tot en de andere AP's kan verbeteren, wat essentieel is om het netwerk draaiende te
houden.
 
Deze whitelist helpt, samen met alle AP's die de zelfde naam van de Bridge Group (BGN) hebben,
AP's efficiënt en consistent te verbinden. Als u een MAC-adres (Media Access Control) wilt
toevoegen en het als Whitelist wilt labelen, voert u de volgende stappen uit.
  
Stap 1
 
U moet het MAC-adres van de AP weten. Als u het MAC-adres van uw AP kent, kunt u naar Stap
4 overslaan.
 
Een MAC-adres bevat getallen en letters in paren, gescheiden door kolen.
  
Stap 2
 
Op de meeste APs, kan het adres van MAC op de buitenkant van de eigenlijke AP worden
gevonden. Op de 142ACM en 143ACM moet u het apparaat uitschuiven om het MAC-adres te
bekijken. Om dit te doen, druk dan licht op de AP toe waar de pijlen aangeven. Schuif en tilt de
component op.
 



1.
2.
3.
4.

Stap 3
 
Op de 142ACM en 143ACM, zult u het MAC-adres in de hieronder aangegeven locaties zien.
 

 
Stap 4
 

Selecteer Draadloze instellingen
Selecteer WLAN-gebruikers
Selecteer Lokale MAC-adressen
Selecteer MAC-adres toevoegen
 

 
Stap 5
 
Geef de volgende informatie op:
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MAC-adres
Beschrijving (maximaal 32 tekens)
Selecteer de radioknop WhiteList
Klik op Toepassen
 

 
Beleids- en scheidingsoverwegingen
 
Rogues, Interferers en RF kanalen...oh mijn!
 
Interferentie kan problemen veroorzaken op draadloze netwerken en kan uit meer bronnen komen
dan ooit tevoren. Microgolven, veiligheidscamera's, slimmerg's, bewegingsdetectoren of zelfs
fluorescerende lampen kunnen interferentie veroorzaken.
 
Hoeveel ze het netwerk beïnvloeden kan afhangen van vele factoren waaronder de hoeveelheid
energie die wordt uitgestoten als het object constant staat of als het periodiek is. Hoe sterker het
signaal of hoe vaker het is, des te meer problemen zich kunnen voordoen.
 
Rogue APs en frauduleuze klanten kunnen problemen veroorzaken als er ook te veel op hetzelfde
kanaal zijn.
 
Interferentie kan een belangrijke remmer zijn voor draadloze prestaties, waardoor
veiligheidskwetsbaarheden en draadloze netwerkinstabiliteit ontstaan.
 
Er zijn tools beschikbaar om het (de) kanaal(s) te bewaken dat u momenteel gebruikt. U kunt
kanalen ook veranderen. Bekijk de volgende artikelen voor meer informatie.
 

Clients voor identificatiedoeleinden
Identificatie van interferonen
RF-kanalen wijzigen
  

Aanbevelingen voor verdeling en implementatie
 

Plaats mesh-extenders in lijn-of-site van Master-Capable AP’s.
Downstream mesh extenders op line-of-site van parent-mesh extender.
Downstream mesh-extenders vereisen goede/uitstekende signalen van SSID’s op de
backhaul-signaalsterkte van stroomopwaartse Master-Capable AP’s.
mesh-extenders moeten een minimale SNR-waarde (Signal to Noise Ratio) van 30 hebben.
Vermijd het plaatsen van mesh extenders te dicht bij andere mesh extenders of andere
Master-capable APs.
 

In de volgende tabel worden de verwachte dekkingsgebieden in een open ruimte aangegeven. Als

/content/en/us/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2074-Rogue-Clients-CBW-Master-AP.html
/content/en/us/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2073-interferers.html
/content/en/us/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2069-tz-Changing-RF-Channels.html


u uw netwerk op een gebied implementeert dat niet open is, kunt u deze waarden met 20-30%
verlagen.
 

 
Verhouding signaal tot ruis tussen "hop"
 
In alle netwerken moet u werken aan een sterk signaal tussen klanten en APs. In een netwerk van
de mazen, moet u ook verzekeren dat er een sterk signaal tussen de verschillende APs tussen
elkaar is. Als een van de "sprongen" geen groot signaal heeft, een hoger signaal naar ruis ratio,
zult u dat moeten oplossen. Het kan nodig zijn de locatie aan te passen of te controleren wat de
interferentie veroorzaakt.
  
Stap 1
 
Navigeer naar bewaking > Netwerkoverzicht > access points en klik op een willekeurig
toegangspunt in de tabel om de gekoppelde clientsignaalsterkte te controleren.
 

 
 
Stap 2
 
Zodra de weergave van het access point geopend is, raadpleegt u de informatie onder 
Prestatieoverzicht.
 



Stap 3
 
U kunt ook informatie verzamelen over alle getallen van de Hop-extender en de verhouding Geluid
uit. Navigeren in bewaking > Netwerksamenvatting > mesh-extender.
 

 
 
Kijk achter het gordijn
 
Syslogs
 
Wanneer u op de hoogte bent van gebeurtenissen, kan dit ertoe bijdragen dat het netwerk vlot
functioneert en fouten voorkomen. Syslogs zijn handig voor het oplossen van netwerkproblemen,
het zuiveren van pakketstroom en het bewaken van gebeurtenissen.
 
Deze logbestanden kunnen worden bekeken op de Web User Interface (UI) van de Master AP en,
indien geconfigureerd, op externe logservers. Voorvallen worden gewoonlijk uit het systeem
gewist als ze worden herstart als ze niet op een externe server worden opgeslagen.
 
Als u meer informatie wilt hebben, controleert u of u Syslogs (systeemmeldingen) op een CBW-
netwerk hebt ingesteld.
  
Ondersteuningsbundel
 
Een eigenschap die op deze apparatuur van CBW beschikbaar is is om een steunbundel te
downloaden. Een ondersteuningsbundel is een gereedschap dat kan helpen bij het oplossen van
problemen. Het voorziet de AP-opstart logbestanden en specificeert de toegepaste configuraties.
Om een volledig beeld te krijgen, zou dit op elke AP kunnen moeten gebeuren.
 
Zorg er voordat u de ondersteuningsbundel op de Master AP installeert voor dat u de meest
actieve release van firmware gebruikt. Als u firmware wilt bijwerken, selecteert u de juiste link
onder Toepasselijk apparaat | Firmware versie. Als u hulp wilt bij het verbeteren van firmware,
raadpleeg dan Software voor bijwerken van een Cisco Business Wireless Access Point.
  
Stap 1
 
Wilt u de ondersteuningsbundel downloaden, dan selecteert u Monitoring > Access Point.
Selecteer de AP waartoe u toegang wilt hebben.
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Stap 2
 
Selecteer onder het gedeelte Technische ondersteuning de optie Start.
 

 
Stap 3
 
Wanneer de download is voltooid, ziet u dat de status Technische ondersteuning is voltooid.
Selecteer de knop Downloaden om de bestanden te downloaden. Op dit punt, zelfs als het
downloaden mislukt, wordt het uit het geheugen van AP verwijderd. Dit zou gebeuren als je geen
pop-ups toestaat.
 

 
Stap 4
 
In de map Download van uw computerbestanden ziet u een bestand van technische
ondersteuning.tgz. De bestanden in deze map moeten worden geëxtraheerd.
 



Stap 5
 
Klik met de rechtermuisknop en selecteer de unzip-toepassing die u wilt gebruiken. In dit
voorbeeld werd 7-Zip gebruikt. Selecteer deze optie om de bestanden te extraheren naar de
geselecteerde locatie. De standaardinstelling is dat de bestanden naar de map Downloads 
worden verzonden.
 

(Alternatieve weergave) Als u een basiscrash hebt, kunt u deze mappen eerder zien.
 

 
Stap 6
 
Zodra de bestanden uit het .tgz-bestand zijn geëxtraheerd, worden ze in een .tar-bestand
geplaatst. Dit bestand moet opnieuw worden geëxtraheerd.
 



Stap 7
 
U ziet de map tech_support. Dubbelklik op in de map om de bestanden te openen.
 

 
Stap 8
 
Binnen de ondersteuningsbundel leveren het cli_file (configuratiebestand), msg/syslogs 
(eventlogbestanden) en startlog de meest relevante informatie. De bestanden die u ziet, kunnen
verschillen. Hier wordt een voorbeeld getoond. 

  
Stap 9
 
Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u wilt opheffen. In dit voorbeeld, wordt het
bestand uit het menu gehaald voor tech_support.
 

 
Stap 10
 
De map tech_support verschijnt. Dubbelklik om de map te openen.
 



Stap 11
 
Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteer een lezer voor het tekstbestand. In dit
voorbeeld, gebruikten we Bewerken met Kladblok++.
 

 
Alternatieve toegang tot het ondersteuningsbundel op het Master AP
 
Een andere manier om toegang te krijgen tot het downloaden van de ondersteuningsbundel op
Master AP is door te navigeren naar Advanced > Master AP Tools. Selecteer het tabblad 
Problemen oplossen. Selecteer het ondersteuningsbundel. Selecteer voor Transfer Mode de optie 
HTTP of FTP. Klik op Instellingen toepassen. Klik op het pictogram Opslaan.
 

 
 



Als al het andere mislukt, herstelt u de standaardinstellingen van
de fabriek
 
Een optie in laatste instantie, die slechts zou moeten worden gedaan om de ernstigste kwesties
zoals het verliezen van de mogelijkheid om toegang tot het beheerportaal te krijgen te verhelpen,
is een hardware reset op de router uit te voeren.
 
Wanneer u de standaardinstellingen van de fabriek opnieuw instelt, verliest u alle configuraties. U
moet de router opnieuw vanaf het begin instellen, zodat u de verbindingsdetails kunt bekijken.
 
Het proces op de nieuwe CBW APs is een beetje anders dan u misschien op andere APs hebt
ervaren. Zie voor meer informatie over de reset het artikel Reset een CBW AP terug naar de
standaardinstellingen van de fabriek.
  
Conclusie
 
Het was onze bedoeling om u verschillende opties te geven voor het oplossen van uw netwerk.
Missie volbracht! Je zou nu connectiviteit moeten hebben en verder kunnen gaan met je dag.
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