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Configurar portas Ethernet do ponto de acesso
Wireless do negócio de Cisco no modo da malha 
Objetivo
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar as portas Ethernet de um Access Point
(AP) sem fio do negócio de Cisco (CBW) no modo da malha.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

140AC (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)
141ACM (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)
142ACM (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)
143ACM (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)
145AC (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)
240AC (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)
  

Introdução
 
Se você está olhando para configurar as portas Ethernet de seu CBW AP, você veio ao local
correto! O CBW APs apoia 802.11ac o padrão o mais atrasado da onda 2 para o alto
desempenho, o maior acesso, e as redes da densidade mais elevada. Entregam o desempenho
líder de mercado com as conexões Wireless altamente seguras e seguras, para uma experiência
de usuário final robusta, móvel.
 
A configuração da configuração de porta ajusta o sentido de transmissão de dados e de controle
de fluxo dos dados. As interfaces Ethernet podem ser configuradas como portas de acesso ou
portas de tronco. Os troncos levam o tráfego dos vlan múltiplos sobre um link único e permitem
que você estenda VLAN através da rede.
 
Se você está pronto para configurar as portas Ethernet de seu CBW AP, deixe-nos obtêm
começado!
  
Alcançar de alteração da configuração de porta AP/modo de tronco
 
 
Isto pontas firmadas dos destaques da seção para novatos.
  
Abertura
 
Log na relação de usuário de web (UI) do mestre AP. Para fazer isto, abra um web browser e
entre em https://ciscobusiness.cisco. Você pode receber um aviso antes de continuar. Incorpore
suas credenciais. Você pode igualmente alcançar o mestre AP entrando no [ipaddress] de https://
(do mestre AP) em um web browser.
  
Pontas da ferramenta
 
Se você tem perguntas sobre um campo na interface do utilizador, verifique para ver se há uma
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ponta da ferramenta que olhe como o seguinte: 
  
Problema que encontra o ícone do menu principal da expansão?
 
Navegue ao menu no lado esquerdo da tela, se você não vê o botão menu, clicam este ícone

para abrir o menu da lado-barra.
  
App do negócio de Cisco
 
Estes dispositivos têm os apps do companheiro que compartilham de alguns recursos de
gerenciamento com a relação de usuário de web. Não todas as características na relação de
usuário de web estarão disponíveis no App.
 
 
Perguntas mais freqüentes
 
Se você ainda tem perguntas não respondidas, você pode verificar nosso original frequentemente
pedido das perguntas. FAQ
  
Passo 1
 
Vá aos ajustes > aos Access point sem fio.
 

  
Passo 2
 
O clique edita o ícone do AP que você quer configurar.
 

 
Você verá a seguinte janela pop-up. Clique sim para continuar.
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Etapa 3
 
Na janela pop-up nova, navegue à aba da malha. Assegure-se de que o Ethernet Bridging esteja
permitido.
 

  
Passo 4
 
O clique edita na tabela de porta. Isto está disponível quando o Ethernet Bridging é permitido.
 



  
Etapa 5
 
Para configurar uma interface Ethernet como uma porta de acesso, na aba do modo, seleciona o 
acesso do menu suspenso.
 

 

 
Etapa 6
 
No campo identificação VLAN, especifique o VLAN.
 

  
Etapa 7
 
Clique em Apply.
 

Uma porta de acesso pode ter somente um VLAN configurado na relação; pode levar o tráfego
para somente um VLAN.



 
O status operacional muda PARA LEVANTAR quando uma porta Ethernet é conectada a um
cliente.
 

  
Passo 8
 
Para configurar uma interface Ethernet como uma porta de tronco, na seção de modo, seleciona o
 tronco do menu suspenso.
 

 

 
Passo 9
 
Incorpore a identificação do VLAN nativo. O VLAN nativo do padrão é 1.
 

Uma porta de tronco pode ter dois ou mais VLAN configurados na relação; pode levar o tráfego
para diversos VLAN simultaneamente.



  
Passo 10
 
O clique adiciona a identificação VLAN para adicionar outros VLAN à porta de tronco.
 

  
Passo 11
 
Incorpore a identificação VLAN e o clique aplicam-se.
 

 
O VLAN adicionado aparecerá sob a aba identificação VLAN.
 



  
Etapa 12
 
Clique em Apply.
 

 

Lá você tem-na! Você agora terminou com sucesso configurar as portas Ethernet de seu CBW
APs no modo da malha. Para mais configurações avançadas, refira o Guia de Administração do
ponto de acesso Wireless do negócio de Cisco.
 

Esta configuração tem que ser executada em cada Access point individualmente. As
configurações igualmente salvar em cada dispositivo individual e não na configuração de controle.

O cliente frequentemente perguntado da definição do perfil do aplicativo de RLANs da upgrade de
firmware do raio das perguntas que perfila o AP mestre utiliza ferramentas os usuários do guarda-
chuva WLAN que registram o gerenciamento de configuração das interferências dos rogues do
modelagem de tráfego
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