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Nomes de grupo de bridge em uma rede de
Rede sem fio do negócio de Cisco 
Objetivo
 
Este artigo é toda sobre os nomes de grupo de bridge (BGN) em uma rede de malha do Sem fio
do negócio de Cisco (CBW). Os assuntos incluem a finalidade dos BGN, como são criados, como
uma má combinação pode causar edições com Conectividade, e como ver/as edite.
  
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
 
Os BGN são criados para aperfeiçoar a Conectividade entre os AP que são supostos trabalhar
junto, mesmo quando os AP estão na proximidade final a uma outra rede Wireless.
  
Sumário
 

Se você estabelece sua rede com todos os AP no padrão de fábrica
Se você restaurou um mestre AP ou moveu um AP configurado para uma rede nova
Se você quer ver ou mudar um nome de grupo de bridge em um AP
  

Se você estabelece sua rede com todos os AP no padrão de fábrica
 
Quando você conduziu as configurações do dia zero para sua rede de malha, um BGN foi criado
automaticamente. É o mesmo em como o primeiro Service Set Identifier (SSID) você entrou, até
os primeiros caráteres 10. Este BGN é usado dentro dos AP para associar e para certificar-se dos
AP estão ficando conectado corretamente. Se você estabelece seu mestre AP e se junta então a
AP subordinados, o BGN deve automaticamente combinar sem umas configurações mais
adicionais necessárias.
  
Se você restaurou um mestre AP ou moveu um AP configurado para uma rede
nova
 
Se você executa uma restauração ao padrão de fábrica no mestre AP, ou move AP de uma rede
configurada para outra, esta pode causar uma má combinação dos BGN.
 
Quando um AP tenta se juntar a uma rede em uma encenação onde o BGN não combine
nenhuma redes disponível, o subordinado AP tentará juntar-se temporariamente à rede com o
sinal o mais forte. O AP poderá juntar-se à rede se whitelisted (link quando publicado) e é
aprovado.
 

/content/en/us/products/collateral/wireless/business-100-series-access-points/smb-01-bus-140ac-ap-ds-cte-en.html
https://software.cisco.com/download/home/286324929
/content/en/us/products/collateral/wireless/business-100-series-mesh-extenders/smb-01-bus-100-mesh-ds-cte-en.htmll
https://software.cisco.com/download/home/286325124
/content/en/us/products/collateral/wireless/business-100-series-mesh-extenders/smb-01-bus-100-mesh-ds-cte-en.htmll
https://software.cisco.com/download/home/286325124
/content/en/us/products/collateral/wireless/business-100-series-mesh-extenders/smb-01-bus-100-mesh-ds-cte-en.htmll
https://software.cisco.com/download/home/286325124
/content/en/us/products/collateral/wireless/business-100-series-access-points/smb-01-bus-140ac-ap-ds-cte-en.html
https://software.cisco.com/download/home/286324929
/content/en/us/products/collateral/wireless/business-200-series-access-points/smb-01-bus-240ac-ap-ds-cte-en.html
https://software.cisco.com/download/home/286324934


Uma vez que o AP se juntou à rede, desde que o BGN não combina, o subordinado AP
continuará a procurar um BGN de harmonização cada 10 a 15 minutos. Isto fará com que a
conexão deixe cair e junte-se então outra vez se um BGN de harmonização não é encontrado.
Isto pode causar muitos problemas com Conectividade na rede Wireless, especialmente quando
pôde haver um sinal wireless mais forte que vem de uma outra rede Wireless.
 
Como uma solução simples, para que todos os AP trabalhem junto, você deve certificar-se que o
BGN em todos os AP combina exatamente. Para cancelar para fora o BGN nos outros AP, você
pode fazer uma restauração ao padrão de fábrica neles, ou você pode manualmente mudar cada
um para combinar.
  
Se você quer ver ou mudar um nome de grupo de bridge em um AP
 
 
Isto pontas firmadas dos destaques da seção para novatos.
  
Abertura
 
Log na relação de usuário de web (UI) do mestre AP. Para fazer isto, para abrir um navegador da
Web e para entrar em https://ciscobusiness.cisco.com 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 navegador da Web.
  
Pontas da ferramenta
 
Se você tem perguntas sobre um campo na interface do utilizador, verifique para ver se há uma

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 documento das
perguntas mais frequentes. FAQ
 
Recomenda-se que os BGN obtêm atribuídos aos prolongamentos da malha com a maioria de
saltos estejam configurados primeiramente, trabalhando até menos número de saltos. Após o
esse, os nomes de grupo de bridge capazes mestres AP devem ser atribuídos. O mestre AP BGN
deve ser configurado por último. Você pode vê-los e mudar um de cada vez executando as
seguintes etapas.
 

App iOS AppDownload Android da transferência

/content/en/us/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2120-reset-to-factory-default-cbw.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.business&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
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
https://apps.apple.com/app/cisco-business/id1483862452
.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/1769-tz-Frequently-Asked-Questions-for-a-Cisco-Business-Mesh-Network.html


Passo 1
 
O log no AP e incorpora suas credenciais.
 

 
Passo 2
 
Comute à vista perita clicando no ícone de seta.
 

 
 
Etapa 3
 
Navegue aos ajustes wireless > aos Access point. Clique sobre o ícone da edição do AP que você
quer editar ou ver.
 

 
 
Passo 4
 
Um PNF-acima pedirá a confirmação que você quer editar a configuração AP. Selecione sim.
 

 



Etapa 5
 
Clique a aba da malha. Aqui você pode ver e mudar o nome de grupo de bridge. Se você faz
mudanças, seja certo que você clique se aplica.
 

 
 
Etapa 6
 
Repita as etapas para cada AP na rede que você quer verificar. Clique o ícone da salvaguarda 
para salvar permanentemente todas as mudanças. Mantenha na mente que quando um nome de
grupo de bridge é atribuído, o dispositivo executa uma repartição. Desde uma repartição
interrompe o Wi-fi, ele não é recomendado durante horas de negócio.
 

 
 
Conclusão
 
Felicitações, você tem agora um punho aceitável em nomes de grupo de bridge. Este
conhecimento pode ser usado como uma outra ferramenta em sua caixa de ferramentas,
ajudando a manter sua rede Wireless conectada. Se você precisa mais orientação, verifique para
fora mais artigos abaixo.
 



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

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2080-Client-Profiling.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2068-Application-Profiling.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2067-RLAN-Port-Config-AP-Groups-CBW.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2063-Upgrade-software-of-CBW-access-point.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2077-Configure-RADIUS-CBW.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/1769-tz-Frequently-Asked-Questions-for-a-Cisco-Business-Mesh-Network.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2080-Client-Profiling.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/1895-Master-AP-Tools.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2075-Config-WLAN-Users-CBW.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2071-Configure-Cisco-Umbrella-CBW.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2071-Configure-Cisco-Umbrella-CBW.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2075-Config-WLAN-Users-CBW.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2064-Setting-Up-System-Message-Logs-CBW.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2066-Config-Ethernet-Ports-Mesh-Mode.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2072-Config-Managmt-CBW.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2072-Config-Managmt-CBW.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2073-interferers.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2074-Rogue-Clients-CBW-Master-AP.html
/content/en/us/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/CB-Wireless-Mesh/2076-traffic-shaping.html
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