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Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe de functie AutoInstall op draadloze LAN-controllers kan
worden gebruikt.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Basiskennis van de configuratie van lichtgewicht APs en Cisco WLCs●

Basiskennis van lichtgewicht AP Protocol (LWAPP)●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

Cisco 4402 Series WLC-software met firmware 5.2.178.0●



TFTP-server●

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

AutoInstall-functies op WLC’s

De functie AutoInstall is geïntroduceerd met versie 5.0 van de draadloze LAN-controller. Met deze
functie kan een configuratiebestand automatisch van een TFTP-server worden gedownload
wanneer een controller uit het stopcontact voor het eerst opstart. Zodra de controller is ingesteld
door het automatische installatieproces (of de automatische provisioning), wordt deze automatisch
toegevoegd aan WCS.

Om het proces automatisch te kunnen installeren, moet u een configuratiebestand voor de
controller maken. Als u een configuratiebestand maakt op een controller die al op het netwerk is
geïnstalleerd (of door een WCS-filter), plaatst u dat configuratiebestand op een TFTP-server en
zet u een DHCP-server in zodat een nieuwe controller een IP-adres en TFTP-serverinformatie kan
verkrijgen, kan de functie AutoInstall automatisch het configuratiebestand voor de nieuwe
controller verkrijgen.

Raadpleeg voor meer informatie over het proces dat automatisch wordt geïnstalleerd het IP-adres
verkrijgen via DHCP en een configuratiebestand downloaden op een TFTP-server en de delen
Configuration File van de Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide, release 6.0.

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt beschreven hoe u een out-of-the-box 4400 draadloze LAN-controller kunt
configureren die versie 6.0 draait met behulp van de functie AutoInstall.

AutoInstall gebruikt deze interfaces: 5500 en 4400 Series controllers

eth0—servicepoort (niet gelabeld)●

dl0—Gigabit poort 1 via de NPU (niet gelabeld)●

AutoInstall probeert een IP-adres te verkrijgen van de DHCP-server tot het DHCP-proces is
geslaagd of tot u het AutoInstall start. De eerste interface om met succes een IP-adres te
verkrijgen van de DHCP-serverregisters met de AutoInstall-taak. Door de registratie van deze
interface kan AutoInstall worden gestart met het verkrijgen van TFTP-serverinformatie en het
downloaden van het configuratiebestand.

AutoInstall voert drie volledige downloaditeraties uit op elke interface die een DHCP IP-adres
krijgt. Als bijvoorbeeld een 4400 Series controller DHCP IP-adressen op zowel eth0 als dtl0
verkrijgt, probeert elke interface om een configuratie te downloaden. Als de interface een
configuratiebestand niet kan downloaden met succes na drie pogingen, probeert de interface niet
verder.
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Het eerste configuratiebestand dat is gedownload en met succes is geïnstalleerd, start een
herstart van de controller. Na het opnieuw opstarten voert de controller de nieuwe gedownload
configuratie uit.

Opmerking: Dit document veronderstelt dat u een geldig configuratiebestand in de TFTP server
root folder hebt.

In dit voorbeeld wordt de Microsoft DHCP-server ingesteld om een IP-adres naar de servicepoort
van de 4400-controller te leasen. Samen met het IP-adres van de servicepoort wordt de DHCP-
server geconfigureerd om deze waarden terug te geven:

Host name van de controller (met behulp van de DHCP-hostnaam)●

TFTP-serveradres (met behulp van de optie TFTP-serveradres)●

Opmerking: Dit configuratievoorbeeld gebruikt de naam van de host om de bestandsnaam van het
configuratiebestand op de TFTP-server te bepalen. De WLC kan andere parameters gebruiken,
zoals de bestandsnaam die wordt teruggegeven met behulp van de optie DHCP-beginbestand of
de bestandsnaam die wordt opgegeven in het veld DHCP-bestand. Raadpleeg het gedeelte
Configuration File van de Cisco Wireless voor meer informatie over het proces dat de WLC
gebruikt om een configuratiebestand te selecteren
Configuratiehandleiding voor LAN-controllers, release 6.0.

Nadat de naam van de host en de TFTP-server zijn bepaald, probeert AutoInstall een
configuratiebestand te downloaden.

De Microsoft DHCP-server configureren

De configuratie van de DHCP-server van Windows 2000 voor deze instelling omvat deze drie
taken:

Maak een nieuw bereik in de DHCP-server.●

Voeg een TFTP serveradres aan het gebied toe.●

Voeg de optie van de DHCP-hostnaam toe.●

Een nieuw bereik in DHCP-server maken

Voltooi deze stappen om een nieuwe DHCP-grootte te maken:

Kies in het menu Windows Start Programma's > Administratieve tools > DHCP om toegang
te krijgen tot DHCP-
beheer.

1.
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DHCP Manager
verschijnt.



Klik met de rechtermuisknop op de DHCP-server en klik op Nieuw bereik.Het dialoogvenster
Nieuwe wizard Werkingsgebied
verschijnt.

2.



Klik op Volgende om verder te
gaan

3.

Voeg een naam en een beschrijving toe voor uw nieuwe bereik en klik op
Volgende.

4.



Voeg het IP adresbereik toe waarvan u wilt dat de DHCP-server IP-adressen toewijst. Zorg
ervoor dat u het subnetmasker correct instelt voor uw netwerkinstellingen.

5.

Klik op Volgende om verder te gaanOpmerking: U kunt IP-adressen binnen dit bereik die
eerder aan andere apparaten zijn toegewezen, uitsluiten zodat dezelfde adressen niet twee
keer worden gebruikt.

6.

Stel de huurduur in op een waarde die voor uw netwerk geschikt is. Deze waarde bepaalt
hoe vaak het IP adres van een apparaat verstrijkt en door het apparaat moet worden
vernieuwd.

7.

Klik op Volgende om verder te gaan8.
Configureer extra opties voor de apparaten die moeten worden opgehaald wanneer ze hun
IP-adressen van de DHCP-server
krijgen.

9.



Klik op Ja, ik wil deze opties nu configureren en op Volgende
klikken.

10.

Typ het IP-adres van de standaardgateway en klik op Toevoegen om de standaardgateway
te configureren.Alle apparaten hebben een standaardgateway nodig. Deze gateway is de
router interface dichtstbijzijnde aan de apparaten, die een interface op het zelfde IP

11.



voorwerp als het apparaat heeft en is waar de apparaten IP pakketten verzenden als het
ontvangende apparaat niet op zelfde IP sub net zoals het verzendende apparaat
is.Opmerking: Als u het Domain Name System (DNS) wilt gebruiken in uw netwerk, kunt u
het apparaat configureren om een IP-adres te ontvangen voor de domeinnaam en DNS-
servers.

Klik op Next om de serverconfiguratie van de Windows Internet Naming Service (WINS) te
overslaan (aangezien Cisco CallManager-apparaten geen WINS
gebruiken).

12.



Klik op Nee, ik activeer deze scope later en klik op
Volgende.

13.

Klik op Voltooien.Het nieuwe DHCP-bereik wordt nu gecreëerd. Dit is echter nog niet actief
en wijst geen IP-adressen
toe.

14.



Voeg de TFTP-optie aan het toepassingsgebied toe

Standaard is de TFTP-optie niet beschikbaar in een nieuw gedefinieerd DHCP-bereik. Voltooi
deze stappen om de TFTP-optie aan het toepassingsgebied toe te voegen:

Klik met de rechtermuisknop op de server en kies Opties
instellen.

1.



Het dialoogvenster Opties en waarden wordt
weergegeven.

Klik op Toevoegen.Het dialoogvenster Optioneel type

verschijnt.

2.

Voer IP-adres van de TFTP-server in het veld Naam en kies IP-adres in de vervolgkeuzelijst
Datatype.

3.

Voer 150 in het veld Code in en voer IP-adres van de TFTP-server in voor de optie
Automatisch installeren in het veld Description.

4.

Klik op OK en vervolgens op Array5.



bewerken.
Voer het IP-adres(sen) in voor de TFTP-server waarin de configuratie van de draadloze LAN-
controller is opgeslagen en klik op OK.

6.

Om deze optie te activeren klikt u met de rechtermuisknop op Reikwijdte Opties en
vervolgens kiest u Opties
instellen.

Het dialoogvenster Toepassingsopties
verschijnt.

7.



Controleer het vakje IP-adres voor 150 TFTP-server. Deze optie stelt de IP-adresoptie van
de TFTP-server in voor dit bereik.

8.

Klik op Toepassen en vervolgens op OK om te zien dat de scope nu optie 150
omvat.

9.

Voeg de optie van de Naam van de Host aan de Reikwijdte toe

De volgende stap is de DHCP-hostnaam te definiëren en te configureren. Standaard is de optie
voor de hostnaam beschikbaar in een nieuw gedefinieerd DHCP-bereik. Voltooi deze stappen om
de optie van de naam van de host in het toepassingsgebied te activeren.

Klik met de rechtermuisknop op de server en kies Opties instellen.Het dialoogvenster Opties
en waarden wordt
weergegeven.

1.



Kies DHCP-standaardopties in de vervolgkeuzelijst Optieklasse en kies 102 Host Name van
de vervolgkeuzelijst Optienaam.

2.

Typ WLC-4400-AutoInstall in het veld String en klik op OK.3.
Om deze optie te activeren klikt u met de rechtermuisknop op Reikwijdte Opties en
vervolgens kiest u Opties instellen.Het dialoogvenster Toepassingsopties
verschijnt.

4.



Controleer op het tabblad General het aanvinkvakje Host Name in 012 om de optie Host
Name voor deze scope in te schakelen.De optie IP-adres van de TFTP-server en de optie
van de hostnaam worden voor het toepassingsgebied geactiveerd. Daarna activeert u de
DHCP-scope.

5.

Klik in DHCP Manager met de rechtermuisknop op het bereik en kies Activeren om de xcope
te
activeren.

6.

Voorbeeld van AutoInstall op draadloze controllers

Nadat de DHCP-server is geconfigureerd kan de draadloze LAN-controller de functie Automatisch



installeren gebruiken om een configuratiebestand te downloaden. Start een out-of-the-box 4400
draadloze LAN-controller en bekijk de reeks gebeurtenissen op de controller-console.

Wanneer de controller start, wordt het AutoInstall proces gestart. De controller onderneemt geen
actie totdat AutoInstall is gemeld dat de configuratiewizard is gestart. Als de wizard niet is gestart,
heeft de controller een geldige configuratie.

Als AutoInstall is gemeld dat de wizard voor de configuratie is gestart (wat betekent dat de
controller geen configuratie heeft), wacht AutoInstall nog eens 30 seconden. Deze periode biedt u
de mogelijkheid om te reageren op de eerste melding uit de configuratiewizard:

    Would you like to terminate autoinstall? [yes]:

Wanneer de tijdelijke versie van 30 seconden verloopt, start AutoInstall de DHCP-client. U kunt de
AutoInstall-taak ook na deze stap van 30 seconden annuleren als u Ja bij de melding invoert.
AutoInstall kan echter niet worden afgebroken als de TFTP-taak de flitser heeft vergrendeld en
momenteel een geldig configuratiebestand downloaden en installeren.

Na de verwerving van het DHCP IP-adres voor een interface begint AutoInstall een korte reeks
gebeurtenissen om de hostnaam van de controller en het IP-adres van de TFTP-server te
bepalen.

In dit voorbeeld is de servicepoort de eerste poort die een IP-adres van de DHCP-server ontvangt
en dus de optie Automatisch installeren start. Samen met het IP-adres geeft de DHCP-server ook
informatie over het IP-adres van de TFTP-server en de hostnaam van de controller. Na het
registreren van de servicepoort maakt de optie AutoInstall gebruik van de TFTP-server voor een
configuratiebestand.

AutoInstall zoekresultaten voor configuratiebestanden in de volgorde waarin de namen hier
worden weergegeven:

Bestandsnaam die is opgegeven door de optie DHCP Boot File Name●

Bestandsnaam die door het veld DHCP-bestand wordt verstrekt●

naam van de gastheer●

naam van de gastheer.cfg●

basis MAC-adres-confg (bijvoorbeeld 0011.2233.4455-confg)●

serienummer-bevestiging●

ciscowlc-confg●

ciscowlc.cfg●

AutoInstall werkt in deze lijst totdat er een configuratiebestand gevonden wordt. Hij stopt met
draaien als er geen configuratiebestand gevonden is nadat het drie keer op elke geregistreerde
interface in deze lijst staat.

In deze video zoekt de optie AutoInstall naar het configuratiebestand van de WLC-4400-
AutoInstall.cfg (<host-name>.cfg) en vindt u het configuratiebestand van de DHCP-server
(aangezien de naam die wordt teruggegeven door de DHCP-server WLC-4400-AutoInstall).

In het volgende voorbeeld wordt de DHCP-server ingesteld om alleen het IP-adres van de TFTP-
server terug te geven (in combinatie met het IP-adres van de servicepoort van de draadloze LAN-
controller). In dit voorbeeld, wordt het configuratiebestand ciscowlc.cfg genoemd, in plaats van
hostname.cfg.



   

Nadat AutoInstall een IP-adres voor de servicepoort heeft aangeschaft en de interface registreert,
zoekt u naar het configuratiebestand in de zelfde volgorde als hierboven vermeld en gooit u een
foutbericht wanneer het niet in staat is om het bestand te vinden. Tenslotte vindt en laadt het het
ciscowlc.cfg-bestand.

Deze video laat dit proces zien:

Nadat het configuratiebestand is geladen in de draadloze LAN-controller, slaat de controller de
configuratie op de flitser op en stelt deze opnieuw in met de nieuwe configuratie.

Problemen oplossen

U kunt deze foutmelding ontvangen tijdens het proces Automatisch installeren:

AUTO-INSTALL: attempting download of 'ciscowlc-confg'

AUTO-INSTALL: TFTP status - 'TFTP Config transfer starting.'

AUTO-INSTALL: TFTP status - ‘% Error: Config file transfer failed -

No reply from the TFTP server'

Deze foutmelding geeft aan dat de draadloze LAN-controller de TFTP-server niet kan bereiken of
dat de TFTP-server niet reageert. Wanneer u dit bericht ontvangt, controleert u of de TFTP-server
bereikbaar is en of de TFTP-poort niet in het netwerk geblokkeerd is.

Gerelateerde informatie

Configuratie-gids voor draadloze LAN-controllers 6.0●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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