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Introdução

Este artigo descreverá a maneira de estabelecer um link ponto a ponto da malha entre dois locais
usando 1562 AP e controlador do Wireless LAN de AireOS e para configurar o Ethernet Bridging,
possa em outras palavras ao tronco os VLAN entre os locais.

Acrônimos

WLC - Controlador do Wireless LAN

RAP - Ponto de acesso raiz

MAPA - Access point da malha

SVI - Comute a interface virtual

STP - Spanning Tree Protocol

Pré-requisitos

Este documento supõe que você se tem juntado já aos 1562 AP no modo local ao WLC.

Também exige o conhecimento básico do STP e dos VLAN e como à emenda e configura
aqueles no interruptor do Cisco IOS.

Leitura recomendada

Antes de continuar com configuração recomenda-se para que o leitor consulte através dos
seguintes guias:

Guia de configuração de controle do Cisco Wireless, liberação 8.5, seção dos Access point da
malha

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/wireless/controller/8-5/config-guide/b_cg85/connecting-mesh-aps.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/wireless/controller/8-5/config-guide/b_cg85/connecting-mesh-aps.html


Access point, projeto e guia de distribuição da malha do Cisco Wireless, liberação 8.5

Componentes usados

3504 WLC que executam AireOS 8.5.140.0 

2x 1562 AP

Switches do Cisco IOS 2x

Nota: 1562 no modo da malha são partir apoiada do software WLC de 8.4 AireOS. Porque o
trem de versão 8.4 foi adiado e é apoiado já não, a liberação mínima para apoiar a
funcionalidade da malha 1562 é 8.5. Você pode referir os Release Note de 8.3, recursos
chaves da seção os “suported no Cisco Aironet 1560"

A liberação 8.5.140.0 esteve escolhida para este guia enquanto está apoiada ainda por
controladores do fim da vida útil (5508 e 2504) também pelo outro atualmente não extremidade de
controladores de AireOS da vida (tais como 3504, 5520, 8510, 8540) e não afetada pelos erros
mencionados na extremidade deste documento.

Fim--venda e anúncio End-of-Life para o controlador do Sem fio de Cisco 5508:

Fim--venda e anúncio End-of-Life para o controlador wireless do Cisco 2504:

Cenários de distribuição

Deixe-nos supor que você tem duas instalações separadas (construções) essas você quer
conectar usando um link da malha.

Você tem determinados VLAN no local A e no local B (em caso deste guia, havia VLAN usados
7,8,9,10) e você quer aqueles ser etiquetado quando os pacotes viajarem sobre o link da malha,
em outras palavras você quer o link da malha atuar como uma porta de tronco entre dois locais.

Há basicamente dois casos do uso para este desenvolvimento:

Encenação #1

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/wireless/technology/mesh/8-5/b_mesh_85.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/products/collateral/wireless/5500-series-wireless-controllers/eos-eol-notice-c51-740221.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/products/collateral/wireless/2504-wireless-controller/eos-eol-notice-c51-740645.html


Em um lado do local (local A) você terá um WLC e a raiz AP (RAP), no outro (o local B) você terá
somente a malha AP (MAPA).

Não note por favor, neste caso lá seja nenhum outro enlace físico que interconecta os locais.

Isto significa que o link da malha entre os locais será único.

Encenação #2



Uma outra encenação supõe que você já tem um link prendido que conecta os locais (situe A e
situe B) e você quer usar o link da malha como um backup caso que o link prendido vai para
baixo.

Nota: À revelia, a malha AP não está enviando BPDU sobre o link da malha. Isto deve ser
permitido no WLC usando o comando config o Ethernet Bridging permitir-BPDU da malha
que permite. Se isto não é feito, você arrisca criar um STP loop na rede se você está
distribuindo a encenação #2. Em caso da encenação #! não é imperativo permitir a
transmissão BPDU

Configurar a face da tela

Configuração de porta em Site_B_switch PARA TRAÇAR O AP:

Site_B_switch#show run int f1/0/2

Building configuration...

Current configuration : 223 bytes

!

interface FastEthernet1/0/2

switchport trunk native vlan 1460

switchport trunk allowed vlan 7-10,1460

switchport mode trunk

ip access-group BLOCK_CAPWAP in

spanning-tree cost 4000

end

O ACL é precisado de obstruir o tráfego CAPWAP no prendido para o MAPA AP, porque nós
precisamos o AP de se juntar ao RAP.

Nota: Se o tráfego CAPWAP não é obstruído, o AP juntar-se-á ao WLC na conexão ligada
com fio e não haverá nenhum link da malha.

Extended IP access list BLOCK_CAPWAP

    10 deny udp any any eq 5246

    20 deny udp any any eq 5247

    30 permit ip any any

Configuração de porta em Site_A_switch ao RAP AP:

Site_A_switch#show run int g0/2

Building configuration...

Current configuration : 225 bytes

!

interface GigabitEthernet0/2

switchport trunk allowed vlan 7-10,1460

switchport trunk native vlan 1460

switchport mode trunk

spanning-tree cost 4000



end

Exige-se aumentar o STP custado para as relações (em ambo o Switches) que conectam aos AP,
para certificar-se de que este link estará usado exclusivamente como o backup:

               

Site_B_switch(config)#int f1/0/2

Site_B_switch(config-if)#spanning-tree cost 4000

Site_A_switch(config)#int g0/2

Site_A_switch(config-if)#spanning-tree cost 4000

Nota: É importante aqui fazer os BPDU ser executado sobre o Sem fio porque este não é
permitido à revelia

Isto é feito usando o comando seguinte:

(WLC_3504) >config mesh ethernet-bridging allow-bdpu enable

Se os BPDU não são permitidos, a seguir nós podemos ter a situação que nenhumas das portas
serão no estado ALT/BLK, e assim criarão um laço em caso da transmissão.

A situação ideal deve olhar como esta:

Site_B_switch#show spanning-tree vlan 7

VLAN0007

  Spanning tree enabled protocol ieee

  Root ID    Priority    32775

             Address     0045.1dbe.4280

             Cost        19

             Port        1 (FastEthernet1/0/1)

             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32775  (priority 32768 sys-id-ext 7)

             Address     6c99.89f7.8a80

             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

             Aging Time  300 sec

Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type ------------------- ---- --- --------- ----

---- -------------------------------- Fa1/0/1             Root FWD 19        128.1    P2p

Fa1/0/2             Altn BLK 4000      128.2    P2p

Onde Fa1/0/2 é a relação conectada ao MAPA 1562.

No Site_A_switch (que é raiz STP para o VLAN 7) nós temos ambas as portas no designado
(porque é raiz para este VLAN):

Site_A_switch#show spanning-tree vlan 7



VLAN0007

  Spanning tree enabled protocol rstp

  Root ID    Priority    32775

             Address     0045.1dbe.4280

             This bridge is the root              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward

Delay 15 sec   Bridge ID  Priority    32775  (priority 32768 sys-id-ext 7)    

         Address     0045.1dbe.4280              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward

Delay 15 sec              Aging Time  300 sec Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr

Type ------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Gi0/1               Desg FWD 19        128.1    P2p Peer(STP) Gi0/2               Desg FWD

4000     128.2    P2p Peer(STP)

Havia SVI criados em ambo o Switches a fim testar a Conectividade após ter executado toda a
configuração.

Em meu argumento, o VLAN nativo para ambos os AP é 1460, e eu sou o entroncamento VLAN 7
– 10:

Site_B_switch#show ip int br

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                  unassigned      YES manual up                    up

Vlan7                  10.0.7.1       YES manual up                    up

Vlan8                  10.0.8.1       YES manual up                    up

Vlan9                  10.0.9.1       YES manual up                    up

Vlan10                 10.0.10.1      YES manual up                    up

Site_A_switch#show ip int br

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                  unassigned      YES NVRAM  up                    up

Vlan7                  10.0.7.2       YES NVRAM  up                    up

Vlan8                  10.0.8.2       YES NVRAM  up                    up

Vlan9                  10.0.9.2       YES NVRAM  up                    up

Vlan10                 10.0.10.2      YES NVRAM  up                    up

Nota: Certifique-se que os VLAN estão acima no interruptor

Configurar o lado wireless

No GUI: Sem fio > malha:

- Desabilitação VLAN transparente 



Ajuste o canal estático no AP no rádio do regresso e no nível de potência TX estático:

No GUI: O Sem fio > os Access point > 802.11a/n/ac (ou 802.11b/g/n se usando 2.4 gigahertz
como o regresso) > configuram:

Adicionar endereços AP MAC à Segurança > às políticas AAA > AP.

Converta o modo AP para construir uma ponte sobre:

Sem fio > Access point > todo o AP > MAPA 1562 RAP (e 1562):



O AP recarregará e voltará com a aba da malha disponível.

Configuração RAP 1562:

1562 configuração RAP Gig0:



Configuração de mapa 1562:

1562 configuração da interface da atuação 0 do MAPA:

Aqui é necessário indicar que VLAN estão indo ser permitidos, à revelia nenhuns.



Verificar

Certifique-se de que o link da malha está acima entre o RAP e TRACE-SE.

Do AP:

MAP1562#show mesh adjacency all

AdjInfo: Wired Backhaul: 0 [00:62:EC:4A:5A:A6]

Mesh Wired Adjacency Info

Flags: Parent(P), Child(C), Reachable(R), CapwapUp(W), BlackListed(B) Authenticated(A)

Address           Cost RawCost BlistCount Flags: P C R W B A

00:62:EC:4A:5A:A6 16   16      32           T/F: F F F F T T

------------------------------------------------------------------------------

AdjInfo: Radio Backhaul: 1 [00:62:EC:06:85:C1]

Mesh AWPP Radio adjacency info

Flags: Parent(P), Child(C), Neighbor(N), Reachable(R), CapwapUp(W),

       BlackListed(B), Authenticated(A), HTCapable(H), VHTCapable(V)

       OldParent(O)

Address           Cost RawCost LinkCost Snr BCount Ch  Width  Bgn Flags: P O C N R W B A H V

Reject reason

4C:77:6D:60:85:B1 244  306     290      52  0      100 20 MHz     (T/F): T F F T T T F T T T - -

----------------------------------------------------------------------------- MAP1562#

Do WLC:

(WLC_3504) >show mesh ap tree

========================================================================

AP Name [Hop Ctr,Link SNR,BG Name,Channel,Pref Parent,Chan Util,Clients]

========================================================================

[Sector 1]

----------



RAP1562[0,0,default,100,None,2%,0]   |-MAP1562[1,49,default,100,None,2%,0] ---------------------

------------------------------- Number of Mesh APs............................... 2 Number of

RAPs................................... 1 Number of MAPs................................... 1 --

--------------------------------------------------

Certifique-se de que os BPDU estão permitidos sobre o link da malha (para a encenação #2 isto é
um ponto imperativo):

(WLC_3504) >show mesh config

Mesh Range....................................... 12000

Mesh Statistics update period.................... 3 minutes

Backhaul with client access status............... disabled

Backhaul with extended client access status...... disabled

Background Scanning State........................ disabled

Subset Channel Sync State........................ disabled

Backhaul Amsdu State............................. enabled

Backhaul RRM..................................... disabled

Mesh Auto RF..................................... disabled

Mesh Security

   Security Mode................................. PSK

   PSK Provisioning.............................. enabled

   Default PSK................................... enabled

   Provisioned PSKs(Maximum 5)

   Index  Timestamp                     Description

   -----  --------------------------    -------------------------

   External-Auth................................. disabled

   Use MAC Filter in External AAA server......... disabled

   Force External Authentication................. disabled

   LSC Only MAP Authentication................... disabled

Mesh Alarm Criteria

   Max Hop Count................................. 4

   Recommended Max Children for MAP.............. 10

   Recommended Max Children for RAP.............. 20

   Low Link SNR.................................. 12

   High Link SNR................................. 60

   Max Association Number........................ 10

   Association Interval.......................... 60 minutes

   Parent Change Numbers......................... 3

   Parent Change Interval........................ 60 minutes

Mesh Multicast Mode.............................. In-Out

Mesh CAC Mode.................................... enabled

Mesh Full Sector DFS............................. enabled

Mesh Ethernet Bridging VLAN Transparent Mode..... disabled

Mesh DCA channels for serial backhaul APs........ disabled

Outdoor Ext. UNII B Domain channels(for BH)...... disabled

Mesh Advanced LSC................................ disabled

Advanced LSC AP Provisioning .................... disabled

  Open Window.................................... disabled

  Provision Controller........................... disabled



Mesh Slot Bias................................... enabled

Mesh Convergence Method.......................... standard

Mesh Channel Change Notification................. disabled

Mesh Ethernet Bridging STP BPDU Allowed.......... enabled

Mesh RAP downlink backhaul....................... 802.11Radio-A (Slot 1)

Do lado do interruptor (caso que na encenação #2 você precisa a parada programada o link
prendido entre o local A e o local B)

Site_A_switch#show ip int br | in 10.

Vlan7                  10.0.7.2       YES manual up                    up      

Vlan8                  10.0.8.2       YES manual up                    up      

Vlan9                  10.0.9.2       YES manual up                    up 

Site_B_switch#show ip int br | in 10.

Vlan7                  10.0.7.1       YES manual up                    up      

Vlan8                  10.0.8.1       YES manual up                    up      

Vlan9                  10.0.9.1       YES manual up                    up      

Site_B_switch#ping 10.0.7.2 source vlan 7

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.2, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 10.0.7.1 

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/6/7 ms

Site_B_switch#ping 10.0.8.2 source vlan 8

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.8.2, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 10.0.8.1 

.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 3/6/7 ms

Site_B_switch#ping 10.0.9.2 source vlan 9

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.9.2, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 10.0.9.1 

.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 3/4/7 ms

Troubleshooting

Esteja por favor ciente dos seguintes erros:

Afetando pre liberações de 8.5.140.0:

CSCvi86834 - Ethernet Bridging da malha - o cliente prendido associado PARA TRAÇAR não
passa o tráfego sobre o VLAN etiquetado

CSCvj25768 - O modo de Bridge Cisco acena 2 a malha AP que constrói uma ponte sobre
edições

Afetando 8.5.151.0:

CSCvq83638 - O COS AP (1562) não passa o tráfego no modo do Ethernet Bridging em 8.5.151

Caso que após ter seguido todas as etapas do manual de configuração você ainda enfrenta a
edição que configura o link da malha entre os locais, abra por favor um caso de TAC.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvi86834
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj25768
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvq83638
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