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Inleiding

Dit document bevat informatie over de meest frequent gestelde vragen (FAQ) over de Cisco
draadloze LAN-controller (WLC).

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

Algemene vragen

Q. Wat is een draadloze LAN-controller (WLC)?

A. Draadloze netwerken zijn vandaag de dag een noodzaak geworden. Veel bedrijfsomgevingen
vereisen de inzet van draadloze netwerken op grote schaal. Cisco heeft het concept van de Cisco
Unified Wireless Network (CUWN)-oplossing bedacht, waardoor het gemakkelijker wordt om
dergelijke grootschalige implementaties te beheren. WLC is een apparaat dat een centrale rol in
het CUWN vervult. Traditionele rollen van toegangspunten, zoals associatie of authenticatie van
draadloze klanten, worden door de WLC uitgevoerd. Access points, Lichtgewicht access points
(LAP’s) in het verenigde milieu, zich registreren met een WLC en alle beheer- en datapakketten in
een tunnel brengen naar de WLC’s, die vervolgens de pakketten overschakelen tussen draadloze
clients en het bekabelde gedeelte van het netwerk. Alle configuraties worden uitgevoerd op de
WLC. LAP's downloaden de hele configuratie van WLC's en fungeren als draadloze interface naar
de klanten. Voor meer informatie over hoe een LAP bij een WLC registreert, kunt u de
documentlichtgewicht AP (LAP) Registratie naar een draadloze LAN-controller raadplegen.

V. Wat is CAPWAP?

A. Bij controller-softwarerelease 5.2 of hoger gebruikt Cisco lichtgewicht access points de IETF-
standaard Control en Provisioning of Wireless Access Point Protocol (CAPWAP) om te
communiceren tussen de controller en andere lichtgewicht access points op het netwerk.
Controller software releases voorafgaand aan 5.2 gebruik het Lichtgewicht Access Point Protocol
(LWAPP) voor deze communicatie.

CAPWAP, dat op LWAPP is gebaseerd, is een standaard, interoperabel protocol dat een
controller in staat stelt om een verzameling draadloze access points te beheren. CAPWAP wordt
om deze redenen geïmplementeerd in Controller software release 5.2:
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U kunt als volgt een upgradepad instellen van Cisco-producten die LWAPP gebruiken naar
Cisco-producten van de volgende generatie die CAPWAP gebruiken

●

Het beheer van RFID-lezers en soortgelijke apparaten●

Om controllers in staat te stellen in de toekomst met toegangspunten van derden te
samenwerken

●

Met LWAPP-enabled access points kunnen een CAPWAP-controller ontdekken en aansluiten en
de conversie naar een CAPWAP-controller is naadloos. Bijvoorbeeld, het proces van het
ontdekking van de controller en het downloaden van de firmware wanneer u CAPWAP gebruikt
zijn hetzelfde als wanneer u LWAPP gebruikt. De enige uitzondering is voor Layer 2-
implementaties, die niet door CAPWAP worden ondersteund.

U kunt CAPWAP-controllers en LWAPP-controllers op hetzelfde netwerk inzetten. Met de software
die CAPWAP-enabled is, kunnen toegangspunten zich aansluiten bij een controller die CAPWAP
of LWAPP draait. De enige uitzondering is Cisco Aironet 1140 Series access point, dat alleen
CAPWAP ondersteunt en zich daarom alleen bij controllers sluit die CAPWAP uitvoeren. Een
1130 Series access point kan bijvoorbeeld worden aangesloten bij een controller die CAPWAP of
LWAPP draait terwijl een 1140 Series access point alleen kan worden gebruikt voor een controller
die CAPWAP uitvoert.

Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Access Point Communication Protocols van de
configuratiehandleiding.

Zijn er richtlijnen voor het gebruik van CAPWAP?

A. Volg deze richtlijnen wanneer u CAPWAP gebruikt:

Als uw firewall momenteel is ingesteld om alleen verkeer toe te staan van access points die
LWAPP gebruiken, moet u de regels van de firewall wijzigen om verkeer toe te staan van
access points die CAPWAP gebruiken.

●

Zorg ervoor dat de CAPWAP UDP-poorten 5246 en 5247 (vergelijkbaar met de LWAPP UDP-
poorten 1222 en 12223) zijn ingeschakeld en niet geblokkeerd zijn door een tussenstation dat
een access point er van zou kunnen weerhouden om zich aan te sluiten bij de controller.

●

Als de toegangscontrolelijsten (ACL’s) zich in het controlepad tussen de controller en de
access points bevinden, moet u nieuwe protocolpoorten openen om te voorkomen dat
toegangspunten worden gestrand.

●

De toegangspunten gebruiken een willekeurige UDP-bronpoort om deze doelpoorten op de
controller te bereiken. Bij Controller softwarerelease 5.2, werd LWAPP verwijderd en vervangen
door CAPWAP, maar als u een nieuw out-of-the-box access point hebt, zou u LWAPP kunnen
gebruiken om contact op te nemen met de controller voordat u het CAPWAP-beeld van de
controller downloads. Zodra het access point het CAPWAP-beeld van de controller heeft
gedownload, gebruikt het alleen CAPWAP om te communiceren met de controller.

Opmerking: Na 60 seconden waarin u probeert om zich aan te sluiten bij een controller met
CAPWAP, valt het toegangspunt terug tot het gebruik van LWAPP. Als een controller geen
LWAPP-controller binnen 60 seconden kan vinden, probeert deze opnieuw om zich aan te sluiten
bij een controller met CAPWAP. Het access point herhaalt deze cyclus van het overschakelen van
CAPWAP naar LWAPP en opnieuw elke 60 seconden totdat het zich bij een controller aansluit.

Een access point met het LWAPP-herstelbeeld (een access point dat wordt geconverteerd vanuit
autonome modus of een out-of-the-box access point) gebruikt alleen LWAPP om te proberen zich
aan te sluiten bij een controller voordat het de CAPWAP-afbeelding van de controller downloads.
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Vraag. Hoe vorm ik mijn WLC voor basisbediening?

A. Raadpleeg voor de configuratie van de WLC voor een basisbediening de draadloze LAN-
controller en het lichtgewicht access point Basic Configuration-voorbeeld.

Vraag: Welke opties zijn er om toegang tot de WLC te krijgen?

A. Dit is de lijst met opties die beschikbaar zijn voor toegang tot de WLC:

GUI-toegang met HTTP of HTTPS●

CLI-toegang met telnet, SSH of console-toegang●

Toegang tot de servicepoort●

Raadpleeg voor meer informatie over het inschakelen van deze modi het gedeelte Web-browser
en CLI interfaces van de Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide van het document,
release 5.1. Gewoonlijk wordt het IP-adres van de beheerinterface gebruikt voor GUI en CLI-
toegang. Draadloze klanten kunnen slechts tot de WLC toegang hebben wanneer de optieEnable
Controller Management is ingeschakeld. Klik om deze optie in te schakelen op het menu Beheer
van de WLC en klik aan de linkerkant op MGMT via Wireless. WLC kan ook met één van zijn
dynamische interface IP adressen worden benaderd. Gebruik de opdracht het configuratie-
netwerk, configuratie-via-dynamisch-interface om deze functie in te schakelen. Draadloze
computers kunnen alleen CLI-toegang hebben met de dynamische interface van de WLC.
Draadloze klanten hebben zowel CLI als GUI toegang met de dynamische interface.

Q. Hoe gebruik ik de USB-console poort op Cisco 5500 Series draadloze LAN-
controller?

A. De USB-console-poort op de 5500 Series controllers sluit rechtstreeks aan op de USB-
connector van een PC met een USB-kabel van type A tot 5-pins mini type B.

Opmerking: De 4-pins mini type B-connector kan gemakkelijk worden verward met de 5-pins mini
type B-connector. Ze zijn niet verenigbaar. Alleen de 5-pins mini type B-connector kan worden
gebruikt.

Voor gebruik met Microsoft Windows moet het Cisco Windows USB-console-stuurprogramma
worden geïnstalleerd op een pc die is aangesloten op de console-poort. Met dit stuurprogramma
kunt u de USB-kabel in en vanuit de console-poort aansluiten en afsluiten zonder dat dit van
invloed is op de Windows HyperTerminal-bewerkingen. Slechts één console poort kan
tegelijkertijd actief zijn. Wanneer een kabel op de USB-console poort is aangesloten, wordt de RJ-
45 poort inactief. Wanneer de USB-kabel daarentegen van de USB-poort wordt verwijderd, wordt
de RJ-45 poort actief

Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte Gebruik van de Cisco 5500 Series Controller-
console-poort.

Vraag. Hoe heb ik toegang tot de GUI configuratie wizard op een 4400 controller?

A. Om de basisinstellingen te configureren op een 4400-controller met behulp van de wizard GUI-
configuratie, moet u een verbinding maken met de servicepoort van de controller. Stel vervolgens
uw pc in om dezelfde mate te gebruiken als de controller-servicepoort; Het IP-adres op
servicepoort bij het voor het eerst configureren van de WLC is 192.168.1.1. Start Internet Explorer
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6.0 SP1 (of hoger) of Firefox 2.0.0.11 (of hoger) op uw PC en blader naar http://192.168.1.1. De
wizard GUI Configuration verschijnt.

Raadpleeg voor meer informatie over dit onderwerp de Cisco Wireless LAN Controller
Configuration Guide, release 6.0.

Vraag. Hoe heb ik toegang tot de WLC vanaf een afgelegen locatie?

A. U kunt telnet en SSH gebruiken om toegang te krijgen tot WLC vanaf een externe locatie.
Telnet is een protocol dat gebruikt wordt voor toegang op afstand; SSH is ook een protocol dat
wordt gebruikt voor toegang op afstand, maar het bevat extra beveiliging. Raadpleeg voor meer
informatie het gedeelte SSH- en Telnet-sessies van de Cisco Wireless LAN Controller
Configuration Guide, release 6.0.

Kan ik een LAG-verbinding configureren die over meerdere switches loopt?

A. Ja. LAG met VSS, of een gestapelde switch (3750/2960), zal werken zolang de fragmenten van
een IP-pakket naar dezelfde poort worden verzonden. Het idee is dat als je naar meerdere
switches gaat, de havens moeten behoren tot dezelfde L2 "entiteit" wat betreft het laden van
balanceringsbesluiten.

Vraag. Hoe schakelt een WLC-pakketjes?

A. Alle client(802.11)-pakketten worden door de LAP in een LWAPP-pakket ingesloten en naar de
WLC verzonden. WLC ontslaat het LWAPP-pakket en werkt op basis van het IP-adres van de
bestemming in het pakket 802.11. Als de bestemming één van de draadloze klanten verbonden
aan WLC is, omvat het het pakket opnieuw met LWAPP en stuurt het naar LAP van de client,
waar het wordt gedecapsulleerd en naar de draadloze client wordt verzonden. Als de bestemming
aan de bekabelde kant van het netwerk staat, wordt de 802.11-header verwijderd, wordt de
Ethernet-kop toegevoegd en wordt het pakket naar de aangesloten switch verzonden, waar het
naar de bekabelde client wordt verzonden. Wanneer een pakje van de bekabelde kant komt,
verwijdert WLC de Ethernet-header, voegt de 802.11 header toe, kapselt hem in met LWAPP en
stuurt het naar de LAP, waar het is gedecapsuleerd, en het pakje 802.11 wordt afgeleverd aan de
draadloze client. Raadpleeg voor meer informatie hierover het gedeelte LWAPP-fundamentals van
het document dat Cisco 440X Series draadloze LAN-controllers implementeert.

Q. Wanneer zou ik de master controller-modus op een WLC moeten gebruiken?

A. Wanneer er een master controller is ingeschakeld, alle nieuw toegevoegde toegangspunten
zonder primaire, secundaire of tertiaire controllers toegewezen gekoppeld aan de master
controller op hetzelfde net. Hiermee kan de operator de configuratie van het access point
controleren en primaire, secundaire en tertiaire controllers toewijzen aan het access point met
behulp van de All APs > Details pagina.

De mastercontroller wordt normaal alleen gebruikt bij het toevoegen van nieuwe access points
aan de Cisco draadloze LAN-oplossing. Wanneer er geen toegangspunten meer aan het netwerk
worden toegevoegd, raadt Cisco WLAN-oplossing u aan de mastercontroller uit te schakelen.

Q. Zijn de 4400 WLC routepakketten tussen VLAN’s?
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A. De 4400 WLC is een apparaat dat aan uw netwerk is bevestigd maar niet als een router werkt.
Er moet een Layer 3 apparaat zijn om pakketten tussen VLAN’s te verzenden. WLC brengt de
SSID van de cliënten in kaart aan VLAN en zet hen terug op de beheersinterface voor de
upstream routers om pakketten te leiden.

Vraag. Hoe vorm ik WLAN op een WLC?

A. WLAN is vergelijkbaar met die van SSID in de access points. Het is vereist voor een cliënt om
met zijn draadloos netwerk te associëren. Om een WLAN op een WLC te configureren raadpleegt
u de voorbeeldconfiguratie in het document Guest WLAN en interne WLAN met gebruik van WLCs
Configuration Voorbeeld.

Q. Hoe werkt DHCP met de WLC?

A. De WLC is ontworpen om als DHCP-relais agent op de externe DHCP-server te fungeren en
werkt als een DHCP-server op de client. Dit is de opeenvolging van gebeurtenissen die zich
voordoen:

Over het algemeen is WLAN gekoppeld aan een interface die met een DHCP-server wordt
geconfigureerd.

1.

Wanneer de WLC een verzoek van DHCP van de client op een WLAN ontvangt, geeft het
het verzoek door aan de DHCP-server met zijn IP-beheeradres.

2.

WLC toont zijn Virtual IP-adres, dat een niet-routeerbaar adres moet zijn, gewoonlijk
geconfigureerd als 1.1.1.1, als de DHCP-server naar de client.

3.

De WLC zendt het antwoord van DHCP van de server van DHCP naar de draadloze client
met zijn Virtual IP adres door. Opmerking: U kunt de WLC ook configureren om op te treden
als een DHCP-server. Raadpleeg het gedeelte DHCP-schermen configureren van een WLC
als een DHCP-server in het document Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide
release 5.1.

4.

Vraag. Hoe verander ik de macht en de kanalen voor een LAP?

A. Zodra een LAP bij een WLC registreert, wordt alle configuratie voor een LAP op de WLC
uitgevoerd. Er is een ingebouwde optie in WLC genaamd RRM, waarbij de WLC intern een
algoritme voert en automatisch de kanaal- en stroominstellingen aanpast volgens de toepassing
van LAP's. RRM is standaard ingeschakeld op de WLC. U hoeft de kanaal- en stroominstellingen
voor een LAP niet te wijzigen, maar u kunt de RRM-functie omzeilen en statisch energie- en
kanaalinstellingen voor een LAP toewijzen. Raadpleeg het gedeelte StAutomatisch toewijzen aan
radio- en kanaalinstellingen voor meer informatie over het handmatig configureren van het kanaal
en de stroominstellingen van het kanaal en de zender naar het gedeelte van het document Cisco
Wireless LAN Controller Configuration Guide, release 5.1.

Ik heb meerdere WLC's in mijn netwerk. Is er een apparaat of software beschikbaar
om meerdere WLC's in mijn netwerk te beheren?

A. Ja, het Wireless Control System (WCS) is een serversoftware die meerdere WLC's op het
netwerk kan beheren. Het beheert de ‘WLCs', hun bijbehorende access points en klanten.
Raadpleeg voor meer informatie over de WCS de Cisco Wireless Control System Configuration
Guide, release 5.0.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_configuration_example09186a008070ba8f.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_configuration_example09186a008070ba8f.shtml
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5.1/configuration/guide/c51wlan.html#wp1152559
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5.1/configuration/guide/c51wlan.html#wp1152559
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5.1/configuration/guide/c51wlan.html#wp1152559
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5.1/configuration/guide/c51wlan.html
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5.1/configuration/guide/c51wlan.html
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5.1/configuration/guide/c51rrm.html#wp1099018
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5.1/configuration/guide/c51rrm.html#wp1099018
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5.1/configuration/guide/c51rrm.html#wp1099018
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5.1/configuration/guide/c51rrm.html#wp1099018
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5.1/configuration/guide/c51rrm.html#wp1099018
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5.1/configuration/guide/c51rrm.html#wp1099018
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5.1/configuration/guide/c51rrm.html#wp1099018
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5.1/configuration/guide/c51rrm.html#wp1099018
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5.1/configuration/guide/c51rrm.html#wp1099018
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5.1/configuration/guide/c51rrm.html#wp1099018
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5.1/configuration/guide/c51rrm.html#wp1099018
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5.1/configuration/guide/c51rrm.html#wp1099018
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5.1/configuration/guide/ccg51.html
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5.1/configuration/guide/ccg51.html
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/wcs/5.0/configuration/guide/wcsovrv.html
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/wcs/5.0/configuration/guide/wcsovrv.html


Q. Hoe bewerk ik het configuratie bestand van de WLC?

A. Wanneer u de WLC-configuratie opslaat, slaat de controller deze op in XML-formaat in flash-
geheugen. Om u in staat te stellen het configuratiebestand eenvoudig te lezen en aan te passen,
converteert de controller-software (release 5.2 of hoger) het naar een CLI-indeling.

Wanneer u het configuratiebestand naar een TFTP- of FTP-server uploaden, start de controller de
conversie van XML naar CLI. U kunt het configuratiebestand vervolgens in de CLI-indeling op de
server lezen of bewerken. Als u klaar bent, download u het bestand terug naar de controller, waar
het wordt geconverteerd naar een XML formaat en opgeslagen.

Raadpleeg voor stap-instructies over het bewerken van het configuratiebestand het gedeelte van
de Configuration Files van de WLC Configuration Guide 6.0.

Kan ik configuraties van de ene WLC rechtstreeks naar andere WLC's duwen?

A. Nee. U kunt configuraties van de ene WLC niet rechtstreeks naar andere WLC's duwen. Om
het bestand naar andere WLC's te kunnen overdragen, moet u het configuratiebestand van een
WLC naar de TFTP-server uploaden en het bestand vervolgens van de TFTP-server naar de
gewenste WLC downloaden.

Om een bestand van de WLC naar de TFTP-server te uploaden en te downloaden, raadpleegt u
het gedeelte Controller software en configuraties van Cisco Wireless LAN Controller Configuration
Guide, release 5.0.

Opmerking: Voordat u het bestand van WLC naar TFTP-server overbrengt, moet u ervoor zorgen
dat beide WLC's dezelfde softwareversie uitvoeren.

Vraag. Hoe vind ik de versie van de code die op de WLC draait?

A. Klik vanuit de GUI van de draadloze LAN-controller op Monitor > Summary. In het veld
Software, versie van de software, verschijnt de versie van de firmware die op de draadloze LAN-
controller draait.

Om de versie van firmware te vinden die op WLC door de WLC CLI draait, gebruik de opdracht
run-fig.

(Cisco Controller) >show run-config

Press Enter to continue...

System Inventory

Burned-in MAC Address............................ 00:0B:85:33:52:80

Press Enter to continue Or <Ctl Z> to abort

System Information

Manufacturer's Name.............................. Cisco Systems Inc.

Product Name..................................... Cisco Controller

Product Version.................................. 4.0.217.0

RTOS Version..................................... 4.0.217.0

Bootloader Version............................... 4.0.217.0

Build Type....................................... DATA + WPS
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Compact Flash Size............................... 256 MB

Om het actieve boogbeeld te bekijken, gebruikt u de opdracht om te beginnen tonen

(Cisco Controller) >show boot

Primary Boot Image............................... 4.0.217.0 (active)

Backup Boot Image................................ 4.0.155.5

Wat gebeurt er met het draadloze netwerk als ik een softwareupgrade uitvoert?
Gaan alle toegangspunten (AP's) die bij een WLC zijn geregistreerd, omlaag tot ze
worden bijgewerkt, of worden ze één voor één bijgewerkt, zodat het draadloze
netwerk kan blijven bestaan (behalve de specifieke AP's die de upgrade
ondergaan)?

A. Zodra de WLC is bijgewerkt, moet deze worden herstart om de wijzigingen van kracht te laten
worden. Binnen deze tijd is de verbinding met de WLC verloren. LAP's die bij een WLC zijn
geregistreerd, verliezen hun associatie met de WLC, zodat de service aan de draadloze klanten
wordt onderbroken. Wanneer u de software van de controller upgradt, wordt ook de software op
de bijbehorende access points automatisch bijgewerkt.

Wanneer een access point software laadt, knippert elk van zijn LEDs achtereenvolgens. Er
kunnen tegelijkertijd maximaal 10 access points van de controller worden bijgewerkt. Schakel de
controller of enig access point niet uit tijdens dit proces, anders kan de software-image
beschadigd raken. Het upgraden van een controller met een groot aantal access points kan tot 30
minuten duren, afhankelijk van de grootte van uw netwerk. Aangezien echter het grotere aantal
gelijktijdige upgrades van het toegangspunt worden ondersteund door softwarerelease 4.0.206.0
en later, moet de upgradetijd aanzienlijk worden verkort. De access points moeten ingeschakeld
blijven en de controller mag gedurende het upgraden niet worden gereset.

V. Wat zijn de richtlijnen die moeten worden gevolgd voordat u een upgrade van
een draadloze LAN-controller uitvoert?

A. Cisco raadt aan de upgrade uit te voeren via een LAN of een andere snelle link met lage
latentie. Een zeer langzame netwerkverbinding kan TFTP tot onderbreking veroorzaken, en de
upgrade zal niet succesvol zijn.

Cisco raadt aan de controller alleen te verbeteren vanaf een ftp-datum op hetzelfde segment als
de draadloze LAN-controller wanneer u TFTP gebruikt als de overdrachtmodus.

Wanneer u probeert de controller te upgraden met een bijbehorende draadloze client als de TFTP-
of FTP-server, mislukt de upgrade. De draadloze LAN-controller staat geen (T)FTP-overdracht toe
van een datum die is gevestigd op een client die is gekoppeld aan een AP die is aangesloten bij
de WLC (zie CSCsi73129 voor meer informatie.)

Volg daarnaast de richtsnoeren die zijn gedocumenteerd in de sectie Guidelines for Upgrade
Controller software of the configuratie guide.

Q. Welke controllersfuncties moeten opnieuw worden opgestart?

A. Nadat u deze functies op de controller hebt uitgevoerd, moet u de controller opnieuw opstarten
om de wijzigingen van kracht te laten worden:

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsi73129
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Link aggregation inschakelen of uitschakelen (LAG)●

Schakel een optie in die afhankelijk is van certificaten (zoals https en webverificatie)●

Voeg nieuwe of wijzig bestaande SNMP v3-gebruikers toe●

Installeer een licentie, wijzig de licentiefunctie en wijzig de prioriteit van een AP-telling
evaluatie-licentie op een controller

●

Q. Kan een Cisco IOS op software gebaseerd access point (AP) dat is
geconverteerd naar lichtgewicht mode register met Cisco 4100 Series WLCs?

A. Nee, Cisco IOS-softwaregebaseerde AP’s die worden geconverteerd naar lichtgewicht modus
kunnen niet registreren met de Cisco 40xx, 41xx of 3500 WLC’s. Deze lichtgewicht APs (LAPs)
kunnen slechts met Cisco 4400 en de 2000 reeks WLCs registreren. Raadpleeg het gedeelte
Beperkingen van Autonoom Cisco Aironet-access points voor informatie over de beperkingen van
AP's die worden geconverteerd naar lichtgewicht modus.

Q. Wat is het maximale aantal APs dat wordt ondersteund op de 4402 en 4404
draadloze LAN controllers (WLCs)?

A. De beperking op het aantal ondersteunde access points is gebaseerd op de hardware die u
heeft. De 4402 WLC met twee Gigabit Ethernet-poorten komt in configuraties die 12, 25 en 50
Light Weight Access Point (LAP’s) ondersteunen. De 4404 WLC met vier Gigabit Ethernet-poorten
ondersteunt 100 LAP's.

Opmerking: mesh-access points zijn ook beschikbaar in zowel indoor- als
outdoorvoerimplementaties. Raadpleeg voor meer informatie over het aantal toegangspunten
(waaronder AP's van de mazen) die worden ondersteund op elk controllermodel, tabel 8-3 mesh
access points die worden ondersteund door controllermodel in het gedeelte Controllen mesh
access point van de draadloze LAN-controllerkaart 6.0.

Q. Ik heb een afwaardering uitgevoerd van 7.0.98.0 naar 6.0.200.22 op mijn 5508
WLC. Na de afwaardering is het maximale aantal AP's dat op de WLC wordt
ondersteund, echter gewijzigd van 500 naar 250 AP's. Waarom?

A. Dit is een verwacht gedrag. Met WLC versie 6.0 ondersteunt de 5508-controller alleen tot 250
lichtgewicht access points. Met versie 7.0.98.0 kan één Cisco 5500 Series draadloze controller tot
500 Cisco Aironet APs ondersteunen.

Vraag: Hoe komt roaming voor in een WLC-omgeving?

A. Roaming is een proces waarbij de klant ononderbroken toepassingssessies kan behouden.
Wanneer een draadloze client zich aan een WLC bindt en authenticeert, plaatst het een ingang
voor die client in zijn client database. Deze ingang omvat de MAC en IP adressen van de client,
de veiligheidscontext en de associaties, de QoS-context (Quality of Service), WLAN en de
gekoppelde LAP. Wanneer een client naar een andere LAP roeit die aan dezelfde WLC is
gekoppeld, wordt de client-database gewoon met de nieuwe LAP-informatie bijgewerkt, zodat de
gegevens correct naar de client kunnen worden doorgestuurd. Wanneer een client naar een LAP
roeit gekoppeld aan een andere WLC, in dezelfde of andere subnetten, stuurt deze de informatie
in de client database naar de nieuwe WLC. Dit helpt client om zijn IP-adres in verschillende
protocollen te behouden en ononderbroken TCP-sessies te onderhouden. Raadpleeg voor meer
informatie over roaming in de WLC-omgeving het gedeelte Mobility Group configureren van de
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Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide, release 5.1.

V. Hoe gaan gastgebruikers met WLC om?

A. Guest-gebruikers zijn netwerkgebruikers van derden, die beperkte toegang tot de
netwerkbronnen en internetconnectiviteit nodig hebben. WLC biedt draadloze en bekabelde
toegang via de bestaande draadloze netwerkinfrastructuur. Gewoonlijk wordt er een afzonderlijke
SSID voor draadloze gastgebruikers voorzien. Guest gebruikers op zowel de bekabelde als
draadloze netwerken krijgen een afzonderlijk VLAN’s toegewezen, dat isolatie van het
gastenverkeer van de rest van het gegevensverkeer biedt. Dit voorziet in betere controle over het
gastverkeer en grotere netwerkbeveiliging. Guest gebruikers worden gewoonlijk geauthentiseerd
door Web authenticatie. Raadpleeg voor meer informatie over toegang tot uw workflow het
document Wireless Guest Access FAQ.

Om de logbestanden van de gastgebruiker te verkrijgen, schakelt u Radius accounting voor de
gebruikers in en gebruikt u deze opdracht: debug a allen activeren

Q. Hoe vorm ik een lokale database op de draadloze LAN controller (WLC)? Wat
zijn de speciale tekens die kunnen worden gebruikt voor de lokale gebruikersnaam
en wachtwoorden?

A. De lokale gebruikersdatabase slaat de referenties (gebruikersnaam en wachtwoord) van alle
lokale netwerkgebruikers op. Deze aanmeldingsgegevens worden dan gebruikt om de gebruikers
voor authentiek te verklaren. U kunt de lokale netwerkgebruikers configureren via de GUI of de
CLI. U kunt maximaal 24 alfanumerieke tekens invoeren. Alle speciale tekens kunnen worden
gebruikt wanneer u een gebruikersnaam en een wachtwoord instelt via CLI, maar het enige quote
teken kan niet worden gebruikt wanneer u een gebruikersnaam en een wachtwoord via GUI
instelt.

Gebruik deze opdrachten in de CLI om een lokale netgebruiker te maken:

Wijzig netwerk van configuratie en voegt <gebruikersnaam> <wachtwoord> WLAN_id>
gebruikerType permanente beschrijving <beschrijving>— Voeg een permanente gebruiker toe
aan de lokale gebruikersdatabase op de WLC.

●

netwerk-gebruiker voegt <gebruikersnaam> <wachtwoord> {WLAN} toe | guestlan} {wlan_id |
gast_lan_id} gebruikerType gastleven beschrijving <beschrijving>—voegt een gastgebruiker
op een WLAN of bekabeld gastLAN aan de lokale gebruikersdatabank op de WLC toe.

●

Vanuit de GUI, kunt u lokale netto gebruikers configureren vanaf de Security > AAA > Local Net
Gebruikers pagina.

Q. Is het mogelijk de lokale netgebruiker automatisch te wissen op de WLC?

A. Lokale internetgebruikers worden niet automatisch verwijderd. U moet ze handmatig
verwijderen. Ga naar de pagina Beveiligingsinstellingen > AAA > Lokale internetgebruikers om de
gebruiker te verwijderen. Als u een gebruiker wilt verwijderen, plaatst u de muis over het
pictogram en klikt u op Verwijderen. Als een lokale netgebruiker als gastgebruiker is ingesteld,
moet u de levensduur specificeren, waarna de gebruiker automatisch wordt verwijderd. Het
aanpasbaar bereik ligt tussen 60 seconden en 2592000 seconden.

Wat is een Mobiliteitsgroep?
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A. Mobility Group is een groep WLC's die is geconfigureerd met dezelfde naam van de
Mobiliteitsgroep. De klant kan naadloos tussen de WLC's in hetzelfde mobiliteitsconcern roamen.
WLC's in een mobiliteitsgroep zorgen voor redundantie. Raadpleeg voor meer informatie over
Mobiliteitsgroepen het document Wireless LAN Controller (WLC) Mobility Group FAQ.

Hoeveel WLC's kan ik hebben in dezelfde mobiliteitsgroep?

A. U kunt maximaal 24 reguliere WLC’s (Cisco 2000, 4100 en 4400 Series) in één mobiliteitsgroep
instellen. U kunt maximaal 12 blades voor draadloze services (WiSM) configureren in één
mobiliteitsgroep. Daarom worden maximaal 3600 toegangspunten (AP's) ondersteund in één
mobiliteitsgroep.

Opmerking: met WLC release 5.1 kan er maximaal 72 WLC's zijn in een Mobility-domein.

Q. Ondersteuning van Cisco 4400 Series WLC-protocol (Internetwork Packet
Exchange) (IPX)? Ondersteunt een Airespace-product IPX-protocol?

A. Nee, het IPX-protocol wordt niet ondersteund op enige platforms van de Cisco WLC.

Q. Wat zijn de voorwaarden om toegang te hebben tot de grafische
gebruikersinterface (GUI) van de draadloze LAN-controller (WLC)?

A. De GUI van de draadloze LAN-controller is volledig compatibel met Microsoft Internet Explorer
versie 6.0 SP1 (of hoger) en Mozilla Firefox 2.0.0.11 (of hoger).

Opmerking: Opera en Netscape worden niet ondersteund.

Opmerking: Internet Explorer 6.0 SP1 (of hoger) en Mozilla Firefox 2.0.0.11 (of later) zijn de enige
browsers die worden ondersteund voor toegang tot de controller GUI en voor het gebruik van
webverificatie.

Q. Hoe haal ik Cisco draadloze LAN controller (WLC) MIB's op het web terug?

A. U kunt de Cisco WLC MIBs downloaden van de pagina Draadloze downloads (alleen
geregistreerde klanten).

Voltooi deze stappen om de WLC MIB's te downloaden:

Klik in de pagina Draadloze downloads op draadloze LAN-controller en kies het WLC-
platform waarvoor u de MIBs nodig hebt.

1.

De Software Download pagina voor de WLC verschijnt. Deze pagina bevat alle bestanden
voor de WLC inclusief de MIB's.

2.

Kies een softwareversie en download de standaard MIBs en de Cisco specifieke MIBs. Deze
twee bestanden moeten worden gedownload en de MIB's bevatten. De bestandsnamen
lijken op dit voorbeeld:

Standard-MIBS-Cisco-WLC4400-2000-XXXXXX.zip

Cisco-WLC-MIBS-XXXX.zip

3.
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Q. In gasttunneling, hoeveel Ethernet over IP (EoIP) tunnels kunnen worden
gevormd tussen één enkel anker WLC aan verschillende interne WLCs?

A. Een enkelvoudige verankering WLC ondersteunt maximaal 71 EoIP-tunnels met één tunnel per
interne WLC. Deze WLC's kunnen uit verschillende mobiliteitsgroepen bestaan.

Wat zijn de functionele verschillen tussen de 2100 Series WLC's en de 4400
WLC's?

A. De belangrijkste verschillen tussen de WLC's van 2100 en 4400 Series zijn te zien in de
functies die zij ondersteunen.

Deze hardwarefuncties worden niet ondersteund op 2100 Series WLC’s

Servicepoort (afzonderlijke out-of-band Management 10/100 Mbps Ethernet-interface)●

Deze softwarefuncties worden niet ondersteund op WLC's van 2100 Series:

VPN-beëindiging (zoals IPSec en L2TP)●

VPN-doorvoeroptie●

Beëindiging van de tunnels voor de gastregeling (de oorsprong van de tunnels voor de
gastregeling wordt ondersteund)

●

Lijst van webservers voor externe webverificatie●

Layer 2 LWAPP●

Spanning Tree Protocol●

Poortbewaking●

AppleTalk●

QoS-bandbreedtecontracten per gebruiker●

IPv6-doorvoer●

Link aggregation (LAG)●

Multicast voor eenmalig gebruik●

Een 4400 Series WLC ondersteunt alle bovengenoemde hardware- en softwarefuncties.

Q. Welke lichtgewicht access points (LAP’s) ondersteunen de 4100 Series WLC’s?

A. Alleen de ABBYY 1200, 1250, Cisco 1000 Series en Cisco 1500 Series LAN’s werken met de
4100 Series WLC’s.

Q. Kan ik deze ASA/PIX als een DHCP-server in plaats van Windows DHCP-server
gebruiken om IP-adressen toe te wijzen aan mijn draadloze clients?

A. Ja, u kunt ASA/PIX als DHCP-server gebruiken voor draadloze klanten. Verzeker dat de
interface van WLAN waartoe de client behoort, op dezelfde subnet is als de ASA/PIX-interface
waarop de server is ingeschakeld. U kunt echter geen standaardgateway aan de klanten
toewijzen. PIX/ASA verklaart zichzelf als standaardgateway naar de klanten. Voor meer informatie
over het configureren van ASA als een DHCP-server PIX/ASA als een DHCP-server en
clientconfiguratievoorbeeld.

Q. Is het mogelijk om terug te gaan en correcties aan te brengen in de
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configuratiewizard van de draadloze LAN-controller (WLC) op het moment van de
eerste configuratie?

A. Ja, dit kan worden gedaan met de - (koppelteken) toets. Gebruik deze toets om de vorige
parameter waarde opnieuw in te voeren.

U gebruikt bijvoorbeeld de wizard WLC-configuratie om de volledige WLC-configuratie vanaf nul te
configureren.

In plaats van de gebruikersnaam als admin in te voeren, voert u deze in als adminn. Om dit te
corrigeren, voer bij de volgende melding - (koppelteken) in en klik vervolgens op Voer. Het
systeem keert terug naar de vorige parameter.

(Cisco Controller)

Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool

Use the '-' character to backup

System Name [Cisco_e8:38:c0]: adminn

Enter Administrative User Name (24 characters max): -

System Name [Cisco_e8:38:c0] (31 characters max):

Q. In overeenstemming met RFC 1907 voor Simple Network Management Protocol
(SNMP) moet het veld SNMP-locatie een grootte van 1-25 ondersteunen. Ik kan
echter niet meer dan 31 tekens in het SNMP-adresveld invoeren. Waarom?

A. Dit is te wijten aan Cisco bug-ID CSCsh58468 (alleen geregistreerde klanten). Een gebruiker
kan slechts 31 tekens invoeren. Op dit moment is er geen oplossing voor dit probleem.

Q. Aangezien het Beheer via Draadloze optie ingeschakeld is op draadloze LAN-
controllers (WLC's) in een mobiliteitsgroep, kan ik slechts één WLC benaderen
vanuit die mobiliteitsgroep, maar niet alle. Waarom?

A. Dit is een verwacht gedrag. Als deze functie wordt ingeschakeld, stelt het Management via
Wireless een draadloze client in staat alleen de WLC te bereiken of te beheren waar het
bijbehorende access point wordt geregistreerd. De klant kan geen andere WLC's beheren, ook al
zijn deze WLC's in dezelfde mobiliteitsgroepen ingedeeld. Dit wordt ingevoerd voor de veiligheid,
en is onlangs verscherpt tot slechts één WLC om de blootstelling te beperken.

Met Cisco WLAN-oplossingsbeheer via draadloze functie kunnen Cisco WLAN-
oplossingsbeheerders plaatselijke WLC’s controleren en configureren met een draadloze client.
Deze optie wordt ondersteund voor alle beheertaken, behalve voor het uploaden naar en
downloaden van (overdrachten naar en van) de WLC.

Dit kan via de WLC CLI worden geactiveerd met de configuratie van het netwerk opdracht via-
Wireless.

Klik in de GUI op Beheer; Klik vanuit de linkerkant op MGMT Via Wireless en controleer het vakje
Controller Management inschakelen om toegang te hebben tot draadloze clients.

N.B.: Wanneer u deze optie activeert, kunt u de gegevens blootstellen. Zorg ervoor dat u een
correct authenticatie en encryptie schema hebt ingeschakeld.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsh58468
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Q. Is het mogelijk een geïntegreerde controller in een 3750 switch en een 4400
draadloze LAN-controller binnen dezelfde mobiliteitsgroep toe te wijzen?

A. Ja, het is mogelijk om een mobiliteitsgroep te creëren tussen een Catalyst 3750 switch met een
geïntegreerde controller en een 4400 WLC.

Q. Zijn er basisvereisten om te handhaven wanneer ik de functie van het
mobiliteitshanker gebruik om draadloze LAN controllers (WLCs) voor gasttoegang
te configureren?

A. Dit zijn de 2 basisvereisten die moeten worden onderhouden wanneer u mobiliteitshandel
gebruikt om WLCs voor gasttoegang te configureren.

Het mobiliteitsanker van de lokale WLC moet wijzen op de ankerplaats WLC, en het
mobiliteitanker van de ankerplaats WLC moet alleen op zichzelf wijzen.Opmerking: U kunt
redundante verankerde WLCs configureren. Local WLC gebruikt ze in de volgorde waarin
WLC's zijn geconfigureerd.

●

Zorg ervoor dat u hetzelfde beveiligingsbeleid voor de Service set-identifier (SSID) instelt op
zowel de lokale als de verankerde WLC’s. Bijvoorbeeld, als SSID "gast" is en u online
authenticatie op de lokale WLC aanzet, zorg ervoor dat het zelfde SSID en veiligheidsbeleid
ook op het ankercentrum WLC wordt gevormd.

●

Zorg ervoor dat de ankerfunctie voor mobiliteit goed werkt, dat de ankerfunctie WLC en de
lokale WLC dezelfde IOS-versie gebruiken.

●

Q. Wat zijn enkele opties die op een Cisco draadloze LAN-controller (WLC) kunnen
worden geconfigureerd om de interoperabiliteit met niet-Cisco-apparaten te
verbeteren?

A. De interoperabiliteit van een WLC kan door middel van deze opties worden verbeterd:

Gepatenteerde kenmerken verminderen de kans op interoperabiliteit tussen apparaten van
derden. Dit zijn de eigen functies van Cisco:Aironet IE - Aironet IE bevat informatie, zoals de
naam van het access point, de lading, het aantal bijbehorende klanten, enzovoort, en wordt
verzonden door het access point in het baken en de steekproeven van WLAN. CCX-clients
gebruiken deze informatie om het beste access point te kiezen waarmee u de koppeling kunt
aangaan.MFP: Beheersbeveiliging is een functie die wordt geïntroduceerd om de
beheerframes te beschermen, zoals deverificatie, disassociatie, bakens en probes waar het
access point een Message Integrity Control Information element (MIC IE) aan elk van de
beheerframes toevoegt. Elke afwijking in de MIC IE genereert een waarschuwing.Deze
functies zijn standaard ingeschakeld voor alle WLAN’s die op de WLC zijn gemaakt. Klik om
deze functies uit te schakelen op het WLAN’s-menu in de WLC. Een lijst van WLAN’s die in
de WLC-displays worden ingesteld. Klik op WLAN waaraan de client wil associëren. Onder
het tabblad Geavanceerd van WLAN’s > Pagina bewerken, verwijdert u de boxen die
overeenkomen met Aironet IE en MFP.

●

Korte preambule: een korte preambule verbetert de doorvoerprestaties en is standaard
ingeschakeld. Bepaalde apparaten, zoals SpectraLink-telefoons, kunnen alleen met lange
preambles werken. In zulke gevallen helpt het om korte preambule uit de lucht te halen. Klik
om de korte preambule uit te schakelen op het draadloze menu van de WLC GUI. Klik

●



vervolgens aan de linkerkant op het netwerkmenu 802.11b/g >. Schakel het vakje korte
preamble uit.
Schakel het SSI (Broadservice set identifier) van de WLAN-toepassing in wanneer de
uitzending-SSID is ingeschakeld, wordt de WLAN/SSID-informatie in de beekens verzonden.
Dit helpt ook de klanten die passieve scans (die die geen onderzoeksverzoek verzenden)
uitvoeren, evenals klanten die zonder een SSID zijn gevormd om met WLC door dit WLAN te
associëren.Opmerking: Zorg ervoor dat u over sterke authenticatiemechanismen beschikt
aangezien onbedoelde klanten aan uw draadloos netwerk kunnen associëren.

●

Maak wereldwijd een agressief taakverdeling op de WLC uit.●

Q. Kan een draadloze LAN-controller (WLC) worden beheerd door CiscoWorks (die
wordt gebruikt om routers en switches te beheren)?

A. Ja. De modellen van 4400 Series WLC (zoals 4402 en 4404) kunnen door CiscoWorks worden
beheerd.

Wat is een Rogue AP? Kan de scheerblaadjes in mijn draadloze netwerk
automatisch geblokkeerd worden?

A. AP's die geen deel uitmaken van uw draadloze implementatie worden genoemd schurkenAP's.
Het kan een autonome AP of lichtgewicht AP zijn die toevallig in het bereik van geautoriseerde
APs zijn. Handmatige AP's kunnen niet automatisch worden geblokkeerd. Dit moet handmatig
gebeuren. De reden hiervoor is dat, wanneer een frauduleuze AP wordt gevonden, de vinden AP
de klanten van de schurkenAP ontkoppelt, wat de ontkenning van de dienst aan de klanten
veroorzaakt. Dit kan juridische problemen veroorzaken als AP van de buur als schurk wordt
ontdekt, en zijn klanten worden van dienst ontzegd. Raadpleeg voor meer informatie over de
manier waarop frauduleuze AP's door de WLC worden gedetecteerd, de detectie van de
documentnummerherkenning onder Unified draadloze netwerken.

Q. Wat is het maximum aantal schurkentoegangspunten (APs) die per WLC worden
ondersteund?

A. De 4400 Series draadloze LAN-controller ondersteunt tot 625 werkbalken, met erkende
werkbalken, terwijl de 2100 Series 125 werkbalken ondersteunt.

Q. Kan de draadloze LAN-controller (WLC) e-mailberichten naar de beheerder
sturen als er een kritieke gebeurtenis optreedt?

A. De WLC stuurt geen e-mail, maar kan wel vallen naar de NMS-stations (Network Management
System), zoals HP OpenView (HPOV), sturen. HPOV kan dingen uitvoeren zoals draaiende
scripts om e-mail te versturen na ontvangst van bepaalde vallen.

HPOV is een productassortiment van Hewlett Packard dat bestaat uit een uitgebreide portefeuille
van netwerk- en systeembeheerproducten. HPOV wordt meestal beschreven als een reeks
softwaretoepassingen die grootschalige systeembeheer en netwerkbeheer van de IT-activa van
een organisatie mogelijk maken. HPOV omvat honderden optionele modules van HP en
duizenden derden die zich aansluiten binnen het goed gedefinieerde raamwerk en met elkaar
communiceren.
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Q. Als de WLC's in dezelfde mobiliteitsgroep worden gescheiden door NAT-grenzen
(Network Address Translation), kunnen ze dan mobiliteitsberichten met elkaar
communiceren?

A. Bij besturingssoftwarereleases eerder dan 4.2 werkt mobiliteit tussen controllers in dezelfde
Mobility Group niet als een van de controllers achter een NAT-apparaat (Network Address
Translation) zit. Dit gedrag creëert een probleem voor de gastankerfunctie waar één controller
naar verwachting buiten de firewall zal zijn.

Mobility-berichtnuttige ladingen bevatten IP-adresinformatie over de broncontroller. Dit IP-adres
wordt gevalideerd met het IP-bronadres van de IP-header. Dit gedrag brengt een probleem op
wanneer een NAT-apparaat in het netwerk wordt geïntroduceerd omdat het het bron IP-adres in
de IP-header wijzigt. Vandaar dat in de functie gastWLAN, elk mobiliteitspakket dat door een NAT-
apparaat wordt routeerd, wegens de IP-adresmismatch wordt ingetrokken.

In controller-softwarerelease 4.2 en later wordt de raadpleging van de Mobility Group gewijzigd om
het MAC-adres van de broncontroller te gebruiken. Omdat het Bron IP-adres wordt gewijzigd
vanwege de mapping in het NAT-apparaat, wordt de Mobility Group-database doorzocht voordat
er een antwoord wordt verzonden om het IP-adres van de controller te vragen die het verzoek
doet. Dit gebeurt met het MAC-adres van de controller die het verzoek indient.

Raadpleeg Mobiliteitsgroepen met NAT-apparaten gebruiken voor meer informatie.

Q. De fysieke poorten op de WLC zijn op dit moment ingesteld voor 1000 mbps. Is
het mogelijk om deze poortsnelheid te veranderen in 100 mbps?

A. Nee, de poortsnelheid op de WLC kan niet worden gewijzigd. Deze zijn ingesteld op 1000
mbps, alleen volle duplexsnelheid.

Q. Ik heb het Radio Resource Management (RRM) ingesteld op de
standaardinstellingen van mijn WLC. Maar ik kan mijn RRM niet vinden om het
kanaal- en stroomniveau automatisch aan te passen. Waarom?

A. RRM werkt misschien niet om één van deze redenen

De RRM werkt alleen als AP RF signalen van minstens 3 dichtbij APs hoort, met een derde
buurman die een signaalsterkte van meer dan -65dbm overdraagt. Als een van deze condities
mislukt, werkt de RRM niet.

●

De auto RRM optie omvat kanaalaanpassing, stroomaanpassing en detectie van gaten in
bereik. Deze functies werken niet als ze uitgeschakeld zijn of als de toekenningsmethode
handmatig is geselecteerd.

●

Als een nieuwe AP opstart, behoudt het aanvankelijk de macht bij de standaardwaarde van 1
(hoogste). Wanneer er 3 of meer AP's met een energieniveau van meer dan -65 dBm (in hetzelfde
RF-Mobility-Domain en hetzelfde kanaal) worden gezien, probeert het eerst RRM (wisselkanalen).
Als dit niet lukt, omdat de kanalen handmatig zijn ingesteld of omdat er meer AP's dan
beschikbare kanalen zijn, daalt AP zijn machtsniveau.

Raadpleeg Radioresourcemanagement: Concepts voor meer informatie over hoe RRM werkt.

V. ondersteunt de draadloze LAN-controller (WLC) lokaal EAP-PEAP-verificatie?
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A. Via versie 4.1 wordt PEAP niet lokaal op de WLC ondersteund. U hebt een externe RADIUS-
server nodig. Met WLC versie 4.2 en latere versies ondersteunt lokale EAP nu
PEAPv0/MSCHAPv2 en PEAPv1/GTC authenticatie.

Q. Kunnen we het lichtgewicht access point (LAP) plaatsen onder Network Address
Translation (NAT)? Werkt het Lichtgewicht Access Point Protocol (LWAPP) van
access point (AP) naar WLC via NAT-grenzen?

A. Ja, je kunt de LAP onder NAT plaatsen. Aan de AP-kant, kunt u elk type van NAT hebben
gevormd, maar aan de WLC kant, kunt u slechts 1:1 (statische NAT) hebben gevormd. PAT kan
niet worden geconfigureerd aan de WLC-zijde omdat LAP's niet kunnen reageren op WLC's als de
poorten worden vertaald naar andere poorten dan 1222 of 12223, die bedoeld zijn voor data- en
controleberichten.

Q. Kan ik het lichtgewicht access point (LAP) plaatsen onder Network Address
Translation (NAT)? Werkt de IETF-standaard Control en Provisioning van Wireless
Access Point Protocol (CAPWAP) van access point (AP) naar WLC via NAT-
grenzen?

A. Ja, je kunt de LAP onder NAT plaatsen. Aan de kant AP, kunt u elk type van NAT hebben
gevormd.

Maar aan WLC-zijde hebt u alleen 1:1 (Static NAT) ingesteld en het externe NAT IP-adres
ingesteld op Dynamic AP Management Interface (alleen voor Cisco 5500 Series controllers). PAT
kan niet worden geconfigureerd aan de WLC-zijde omdat LAP's niet kunnen reageren op WLC's
als de poorten worden vertaald naar andere poorten dan 5246 of 5247, die bedoeld zijn voor
controle- en gegevensberichten.

Opmerking: Selecteer het vakje NAT-adres inschakelen en voer het externe NAT IP-adres in als u
uw Cisco 5500 Series controller achter een router of een ander gateway-apparaat wilt in dat
gebruik maakt van één-op-één omzetting van netwerkadres (NAT). NAT staat een apparaat, zoals
een router, toe om als agent tussen het internet (openbaar) en een lokaal netwerk (particulier) te
handelen. In dit geval worden de IP-adressen van het intranet van de controller op een
corresponderend extern adres aangegeven. De dynamische AP-Manager-interface van de
controller moet worden geconfigureerd met het externe NAT IP-adres, zodat de controller het
juiste IP-adres in de Discovery Response kan versturen.

Opmerking: met CAPWAP wordt WLC achter NAT niet ondersteund met de 4400-serie, 2100-
Series draadloze LAN-controllers en het WiSM.

Vraag. Hoe stel ik WLC in zodat ik maar 802.11g klanten kan toelaten?

A. Gebruik de opdracht 802.11b,uitschakelen om 802.11b/g-transmissies uit te schakelen voor het
gehele netwerk of voor een afzonderlijke Cisco-radio

Opmerking: U moet deze opdracht gebruiken om het netwerk uit te schakelen voordat u andere
802.11b-opdrachten gebruikt. Deze opdracht kan altijd worden gebruikt als de CLI-interface actief
is.

Hier is de syntaxis.



config 802.11b disable {network | Cisco_AP}

Hier is een voorbeeld van hoe u AP01 802.11b/g transmissies uit te schakelen:

config 802.11b disable network

Gebruik deze opdracht om AP01 802.11b/g-transmissies uit te schakelen:

config 802.11b disable AP01

U kunt deze opdracht ook gebruiken om de 802.11b-gegevenssnelheden uit te schakelen:

config 802.11b rate {disabled | mandatory | supported} rate

Q. Wat is de procedure om de software van het besturingssysteem op een Cisco
WLC te verbeteren?

A. Raadpleeg de Software-upgrade van het document Wireless LAN Controller (WLC) om de
procedure voor een softwareupgrade op uw WLC te bieden.

Kan ik de WLC rechtstreeks van de ene grote versie naar de andere moderniseren?

A. U kunt de WLC-software slechts tussen twee releases upgraden of downloaden. Om na twee
releases te verbeteren of te verlagen moet u eerst een tussentijdse release installeren.
Bijvoorbeeld, als uw WLC een 4.2 of 5.0 release heeft, kunt u uw WLC rechtstreeks naar
softwarerelease 5.1.15.0 upgraden. Als uw WLC een 3.2, 4.0 of 4.1 release uitvoert, moet u uw
WLC naar een tussentijdse release vóór de upgrade naar 5.1.151.0 upgraden om het pad voor de
upgrade te kennen Raadpleeg de Releaseopmerkingen van de corresponderende release van
een WLC-versie.

Wat is Beamvormt?

A. Beamvormend (ook wel Clientlink genoemd) is een ruimtelijk filtermechanisme dat bij een
zender wordt gebruikt om het ontvangen signaalvermogen of de signaal-ruisverhouding (SNR) bij
een voorgenomen ontvanger (client) te verbeteren. Beamvormig maakt gebruik van meerdere
zendantennes om transmissies te concentreren in de richting van een 802.11a- of 802.11g-client,
die de downlink SNR en het gegevenspercentage naar de client verhoogt, de dekking gaten
vermindert en de algehele systeemprestaties verbetert. Omvormen wordt ondersteund op Cisco
Aironet 1140 en 1250 Series access points en werkt met alle bestaande 802.11a en 802.11g
klanten. Het wordt standaard uitgeschakeld.

Raadpleeg voor meer informatie over het configureren van beeldvorming het gedeelte van de
configuratiescherm van de draadloze LAN-controller.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_configuration_example09186a00805f381f.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_configuration_example09186a00805f381f.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_configuration_example09186a00805f381f.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_configuration_example09186a00805f381f.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_configuration_example09186a00805f381f.shtml
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/6.0/configuration/guide/c60rrm.html#wp1283389
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/6.0/configuration/guide/Controller60CG.html


Q. Kan ik een logbanner voor de draadloze LAN controller downloaden?

A. U kunt een logbannerbestand downloaden met behulp van de controller-GUI of de CLI. De
logbanner is de tekst die op het scherm voor gebruikersverificatie verschijnt wanneer u toegang
hebt tot de controller GUI of CLI met telnet, SSH of een console poortverbinding.

FAQ van probleemoplossing

Q. We hebben onze eerste installatie van lichtgewicht access points (LAP’s)
voltooid. Als onze klanten van het ene uiteinde van het gebouw naar het andere
verhuizen, blijven ze geassocieerd met de AP waaraan ze het dichtst bij het gebouw
zaten. De klanten lijken niet aan volgende AP te worden afgegeven tot de
signaalsterkte van de eerste AP volledig is uitgeput. waarom ?

A. Het toepassingsgebied van een AP wordt volledig door de WLC geregeld. De WLC praat
tussen zijn APs en beheert hun signaalkracht op basis van hoe elk AP andere AP's zinkt. De cliënt
kan zich echter uitsluitend over de verplaatsing van de ene naar de andere AP begeven. De radio
binnen de client bepaalt wanneer de klant van de ene AP naar de andere wil bewegen. Geen
instelling op de WLC, AP of de rest van uw netwerk kan de beslissing van client om naar een
andere AP te roamen beïnvloeden.

Q. Ik verbond mijn WLC met Cat6500 switches die voor de routing zijn
geconfigureerd, en ik heb HSRP tussen deze switches geconfigureerd. Maar nu kan
ik niet meer andere subnetten bereiken via de WLC. Hoe los ik deze kwestie op?

A. Wanneer HSRP op zijn plaats is, worden een virtueel IP-adres en MAC-adres gewoonlijk
ingesteld voor de HSRP-groep, die wordt gebruikt voor routing. Hosts blijven IP-pakketten naar dit
consistente IP- en MAC-adres doorsturen, zelfs wanneer een van de switches omlaag gaat en
naar een standby-apparaat verandert. Voltooi deze stappen om de routekwestie op te lossen:

Zorg ervoor dat het virtuele IP-adres is ingesteld als de standaardgateway in de
WLC.Opmerking: Bepaalde eerdere versies van WLC sturen geen pakketten naar het HSRP
MAC-adres, wat resulteert in het niet routeren van pakketten. Upgradeer de WLC om dit
probleem op te lossen.

1.

Zorg ervoor dat de virtuele interface op de WLC goed is geconfigureerd. Raadpleeg voor
meer informatie over interfaces het gedeelte Interfaces en interfaces van de WLC
Configuration Guide.

2.

Hoe kan ik lussen op de WLC voorkomen?

A. U kunt STP op de WLC inschakelen om lusvorming te voorkomen. Klik vanuit de WLC GUI op
Controller en navigeer vervolgens naar het geavanceerde submenu aan de linkerkant van de
toepassing. Klik op de optie Spanning Tree en kies in de rechterkant van de toepassing Spanning
Tree Algorithm inschakelen.

Standaard hoeft STP niet te zijn ingeschakeld om loops te voorkomen. Omdat elke interface die
op de WLC in kaart wordt gebracht aan een WLAN, aan primaire en back-uppoorten wordt
toegewezen. Op een bepaald tijdstip wordt slechts één haven gebruikt. Het verkeer van de WLAN-
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router wordt alleen via de primaire poort verzonden. WLC gebruikt nooit de secundaire poort
wanneer de primaire poort actief is. WLC gebruikt de secundaire poort alleen wanneer de primaire
poort naar beneden is, zodat de lijnen standaard niet zullen plaatsvinden.

V. Is er een optie om het netwerk extra beveiliging te bieden?

A. U kunt optie 82 gebruiken om extra beveiliging te bieden. Optie 82 blokkeert IP-adressen naar
niet-geautoriseerde klanten die toegang hebben tot het netwerk. Raadpleeg voor meer informatie
het gedeelte DHCP-optie 82 configureren van de Cisco draadloze LAN-controllerkaart, release
6.0.

V. Is er een manier om mijn wachtwoord voor WLC te herstellen?

A. Als u uw wachtwoord in WLC versie 5.1 en hoger vergeet, kunt u de CLI vanaf de seriële
console van de controller gebruiken om een nieuwe naam en wachtwoord te configureren. Volg
deze stappen om een nieuwe gebruikersnaam en een wachtwoord te configureren.

Voer, nadat de controller is opgestart, het wachtwoord voor het terugzetten in als om de
gebruiker wordt gevraagd.Opmerking: om veiligheidsredenen wordt de tekst die u ingeeft,
niet op de controller-console weergegeven.

1.

Voer in de Password-prompt een nieuwe gebruikersnaam in.2.
Voer in de Password-prompt een nieuw wachtwoord in.3.
Voer in de Password-prompt het nieuwe wachtwoord opnieuw in.De controller bevestigt en
slaat uw items in de database op.

4.

Voer de nieuwe gebruikersnaam in als de gebruikersmelding opnieuw verschijnt.5.
Voer uw nieuwe wachtwoord in als de Password-prompt wordt weergegeven.De controller
logt u in met uw nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord.

6.

Opmerking: Voor WLC's die eerdere versies van firmware uitvoeren (vóór 5.1), is er geen manier
om het wachtwoord te herstellen. Als u het Cisco Wireless Control System (WCS) gebruikt voor
het beheer van de WLC, draadloze LAN-controller module (WLCM) of draadloze servicesmodule
(WiSM), dan kunt u de WLC benaderen via het WCS en een nieuwe beheergebruiker maken
zonder te loggen in het WLC zelf. Of als u de configuratie niet op de WLC hebt opgeslagen nadat
u de gebruiker hebt verwijderd, moet de WLC opnieuw worden opgestart (power cycling) om de
configuratie opnieuw op te starten met de verwijderde gebruiker nog in het systeem. Als u niet
over de standaard Admin-account of een ander gebruikersaccount hebt waarmee u kunt inloggen,
is de enige optie de standaardinstellingen van de WLC op fabrieksinstellingen te zetten en de
software vanaf het begin opnieuw te configureren.

Q. Ik heb de lichtgewicht access point (LAP) modus van mijn access point (AP) uit
1030 gewijzigd van Local naar Bridge Mode en het WLC uit 2006 detecteert het niet
langer. Hoe kan ik de 1030 AP terug naar zijn lokale AP modus herstellen?

A. Voltooi de volgende stappen om de brug in de lokale modus te configureren:

Ga naar de WLC GUI en kies Draadloos. Het toont de lijst van APs die momenteel aan WLC
worden geregistreerd. Klik op het AP waarvoor u de modus moet veranderen.Opmerking:
controleer of AP de REAP-modus ondersteunt. Dit moet JA zijn voor het overbruggen van
AP's binnenin.

1.

Controleer de optie AP-modus. Als Bridge het heet, verander dan terug naar Local. Dit2.
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verandert de Bridge AP in Normal AP.
Raadpleeg voor meer informatie over de manier waarop u de overbruggingsmodus kunt
configureren Ethernet-overbrugging in het voorbeeld Point-Point Wireless mesh-configuratie.

Q. Ik heb een gastdraadloos LAN opgezet en de WLC wordt fysiek gescheiden van
mijn interne LAN. Ik heb besloten de interne DHCP-optie van deze WLC te
gebruiken maar mijn draadloze clients krijgen geen IP-adressen van de WLC. Hoe
krijgen de draadloze gastgebruikers IP adressen van de WLC wanneer zij op een
fysiek afzonderlijk netwerk worden aangesloten?

Controleer of het DHCP-bereik is ingeschakeld op het WLC. Klik om dit te controleren op het
menu Controller en klik aan de linkerkant op de DHCP-server interne.

●

Over het algemeen wordt de DHCP-server op de interface gespecificeerd, die op de WLAN-
kaarten is gebaseerd. Zorg ervoor dat het adres van de beheerinterface van de WLC is
gespecificeerd als de DHCP-server op de interface die naar de gastgebruiker WLAN-kaart
landeert. U kunt ook de optie DHCP-serveropheffing inschakelen op de WLAN’s > pagina
bewerken en het beheerinterfaceadres van de WLC in het veld IP-adressering van de DHCP-
server specificeren..

●

Q. Ik heb een 4400 Series draadloze LAN-controller (WLC) en lichtgewicht access
points (LAP’s) die geregistreerd zijn op de WLC. Ik heb WLAN’s ingesteld voor de
klanten die verbinding moeten maken met de WLC. Het probleem is dat de WLC de
Service set-identificatoren (SSID’s) die ik voor de WLAN’s heb ingesteld, niet
uitzendt. Waarom?

A. De Admin Status en de parameters van Broadcast SSID worden standaard uitgeschakeld.
Voltooi deze stappen om Admin Status en Broadcast SSID te activeren:

Ga naar de WLC GUI en kies Controller > WLAN’s. De WLAN’s pagina verschijnt. Deze
pagina maakt een lijst van de WLAN’s die worden geconfigureerd.

1.

Selecteer WLAN waarvoor u het uitzenden van de SSID wilt inschakelen en klik op
Bewerken.

2.

In de WLAN > Pagina-bewerking bewerken controleert u Admin status om het WLAN in te
schakelen. Controleer ook Broadcast SSID om er zeker van te zijn dat de SSID wordt
uitgezonden in de Bacon-berichten die door AP worden verstuurd.

3.

Q. steunt de Cisco Unified Wireless-oplossing redundante WLC’s in de DMZ voor
gasttunneling?

A. Ja, WLC's in de DMZ ondersteunen redundante WLC's in de DMZ voor een gasttunneling.
Raadpleeg het gedeelte Auto-ankermobiliteit configureren van redundante WLC's in het document
Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide, release 5.1 voor meer informatie over het
configureren van redundante WLC's.

Q. Draadloze LAN-clients die aan de lichtgewicht access points zijn gekoppeld,
kunnen geen IP-adressen krijgen vanaf de DHCP-server. Hoe ga ik verder?
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A. De DHCP-server voor een client is doorgaans gemarkeerd op de interface, die naar de WLAN-
client wordt verzonden. Controleer of de interface correct is geconfigureerd. Raadpleeg het
gedeelte IP-adresproblemen van het document Problemen oplossen bij DHCP-gerelateerde
problemen in het Cisco Unified Wireless Network voor meer informatie over het oplossen van
problemen.

Q. Zijn er documenten die problemen met de connectiviteit van de cliënt in een
Cisco Unified draadloos netwerk verklaren?

A. Raadpleeg deze documenten voor uitgebreide informatie over problemen met klanten bij het
oplossen van problemen.

Unified draadloze netwerken: Clientproblemen oplossen●

Inzicht in debug-client voor draadloze LAN-controllers (WLC’s)●

Q. My 1131 lichtgewicht access point (LAP) registreert niet bij mijn 4402 draadloze
LAN-controller (WLC). Wat is de mogelijke oorzaak hiervan?

A. Een gemeenschappelijke reden is dat de Lichtgewicht Access Point Protocol (LWAPP)-
transportmodus is ingesteld op de WLC. Een 4402 WLC kan zowel Layer 2 als Layer 3 LWAPP-
modus gebruiken. Terwijl een LAP 1131 alleen in Layer 3 modus kan werken. Layer 2-modus
wordt niet ondersteund op het LAP 1131. Als de WLC dus is geconfigureerd met de LWAPP-
transportmodus van Layer 2, dan sluit uw LAP zich niet aan bij de WLC. Om dit probleem te
overwinnen, wijzigt u de LWAPP-transportmodus van de WLC van Layer 2 naar Layer 3.

Als u de LWAPP-transportmodus wilt wijzigen met behulp van de GUI, gaat u naar de WLC-
pagina en plaatst u de tweede selectie in het hoofdveld dat de LWAPP-transportmodus is.
Verander dit in Layer 3 en start de WLC opnieuw op. Nu is uw LAP in staat zich bij de WLC te
registreren. Raadpleeg voor meer informatie over kwesties die betrekking hebben op LAP-
registratie het document Troubleshooter met een lichtgewicht access point dat geen draadloze
LAN-controller sluit.

Q. De WLC genereert geen vallen voor ad-hoc rogen en de SNMP-debugs op de
WLC vertonen geen vallen van de WLC voor ad-hoc rogen, hoewel de WLC GUI de
ad-hoc rogues heeft gemeld. De WLC voert firmware versie 3.2.16.21 uit. Waarom
gebeurt dit?

A. Dit is te wijten aan Cisco bug-ID CSCse14889 (alleen geregistreerde klanten). De WLC stuurt
consequent vallen naar gedetecteerde ruigtoegangspunten (AP's), maar niet naar gedetecteerde
ad-hoc rogen. Dit bug zit in WLC firmware versies 3.2.17.1.5 en hoger.

Q. We hebben een Cisco Aironet WLAN-infrastructuur voor ondernemingen. WLAN-
clients kunnen niet bladeren door een Microsoft Active Directory (AD) domein. Dit
probleem wordt gezien in een van onze gebouwen. Andere gebouwen hebben het
probleem niet. We gebruiken geen interne toegangscontrolelijst (ACL). Ook,
wanneer een mislukte client hard-bedraad is, kunnen ze onmiddellijk door het
Microsoft AD-domein bladeren. Wat zou het probleem kunnen zijn?

A. Een van de redenen kan zijn dat de multicast-modus op de WLC is uitgeschakeld. Schakel de
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multicast modus op de WLC in en controleer of u toegang hebt tot het Microsoft AD-domein.

Q. Werkt Layer 3 mobiliteit met een AP (Access Point) Group VLAN-configuratie?

A. Ja, Layer 3 mobiliteit werkt met een AP Group VLAN configuratie. Op dit moment worden
bronnen van verkeer van een Layer 3 mobiele draadloze client geplaatst op de dynamische
interface die is toegewezen op WLAN of de interface van het AP Group VLAN.

V. Waarom worden onze toegangspunten (AP's) die geregistreerd zijn op andere
WLC's die in dezelfde RF-groep zijn, weergegeven als rogues?

A. Dit kan zijn veroorzaakt door Cisco bug-ID CSCse87066 (alleen geregistreerde klanten).
LWAPP-AP's in dezelfde RF-groep worden door een andere WLC gezien als schurken-AP's om
een van deze redenen:

AP ziet meer dan 24 buren. De grootte van de buurlijst is 24, dus de 25ste AP wordt
gerapporteerd als een schurk.

●

AP1 kan de client horen die communiceert met AP2, maar AP2 kan niet worden gehoord.
Daarom kan het niet als buurland worden erkend.

●

De tijdelijke versie is om de AP's handmatig in te stellen op bekend intern op de WLC en/of WCS.
Voltooi deze stappen op de WLC om de APs handmatig in te stellen op bekend intern:

Ga naar de WLC GUI en kies Draadloos.1.
Klik op Woordenboeken in het linker zijmenu.2.
Kies het specifieke access point in de lijst van de Rogue-AP en klik opBewerken.3.
Kies in het menu Update Status de optie Bekend intern.4.
Klik op Toepassen. Deze bug is in versie 4.0.179.11 gemaakt.5.

Q. Ik heb een 1200 lichtgewicht access point (LAP) dat bij mijn draadloze LAN-
controller (WLC) moet worden geregistreerd. Ik heb mijn DHCP-server met optie 43
geconfigureerd. Hoe kan ik controleren of DHCP-optie 43 correct werkt?

A. Met DHCP-optie 43 geeft de DHCP-server het IP-adres van de WLC's aan evenals het IP-adres
dat met DHCP is meegeleverd. Dit kan vanaf de LAP worden geverifieerd als AP een Cisco IOS
lichtgewicht access point Protocol (LWAPP) is, zoals de LAP 1242 of 1131AG. In deze gevallen
geeft u de opdracht debug dhcp detail aan AP kant uit om te zien of AP met succes optie 43
informatie en wat ontvangt ontvangt te ontvangen.

Q. Mijn WLC van 2006 laat zien dat verschillende kanalen zijn toegewezen aan de
geregistreerde access points (APs). Wanneer ik echter scan met Aironet Desktop
Utility (ADU) of Network, zijn alle AP's in hetzelfde kanaal (1). Waarom?

A. Dit probleem doet zich voor wanneer deze geregistreerde AP's in de nabijheid van elkaar zijn.
Mogelijk heeft Cisco bug-ID CSCsg03420 (alleen geregistreerde klanten) een succes.

Q. Wanneer ik de ipfig/all opdracht geef bij de opdrachtmelding van mijn PC, toont
een ander DHCP-serveradres. Het toont 1.1.1.1 als het IP-adres van de DHCP-
server. Dit is het virtuele interface-IP-adres van de WLC en niet het DHCP-
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serveradres. Waarom wordt dit getoond als de DHCP-server?

A. Dit komt doordat het virtuele interfaceadres 1.1.1 werkt als een DHCP-proxy voor de
oorspronkelijke DHCP-server. Als u het oorspronkelijke DHCP-serveradres in de uitvoer van de
opdracht ipfig/all wilt zien, schakelt u de DHCP-proxyoptie in de WLC uit waaraan de client is
gekoppeld. Dit kan worden uitgeschakeld met de configuratie van DHCP-proxy opdracht
uitschakelen.

Deze opdracht vervangt het 1.1.1.1 virtuele interfaceadres, dat zichzelf als DHCP-server toont,
met het eigenlijke DHCP-server IP-adres dat u op de interface of in de Oprichtingsoptie van WLAN
hebt gedefinieerd.

Q. We hebben een paar toegangscontroleservers (ACS) die de draadloze clients
van draadloze LAN-controllers (WLC's) voor de authenticatie van deze servers
certificeren. Eén ACS werkt als een primaire authenticatie server en de andere als
een failover server. Als de primaire server faalt, valt WLC terug naar secundair voor
het authentificeren van de draadloze cliënten. Zodra de primaire server weer
verschijnt, valt de WLC niet meer terug naar de primaire server. Waarom?

A. Dit is een verwacht gedrag. Deze stappen komen voor wanneer een client door de WLC
geauthentiseerd is in meerdere ACS-implementaties:

Na het opstarten bepaalt de WLC de actieve ACS.1.
Wanneer dit actieve ACS niet op het verzoek van de RADIUS van de WLC reageert, zoekt
de WLC de zoekmachine en doet hij een failover naar de secundaire ACS.

2.

Zelfs als het primaire ACS terug naar boven komt, valt het WLC er niet op terug tot het ACS
waarop het WLC momenteel echt authentiek is.

3.

In dergelijke gevallen start u de WLC opnieuw op zodat de WLC het primaire ACS opnieuw kan
identificeren en erop kan terugvallen. Deze back-up treedt niet direct na de herstart op. Het kan
wel even duren.

Q. Ik kan Secure Shell (SSH) niet in de draadloze LAN-controller (WLC) uitvoeren
wanneer ik Secure CRT SSH v2 SH-clientsoftware gebruik. My WLC versie
4.0.179.8.

A. SecureCRT werkt alleen met WLC’s die versie 4.0.206.0 of hoger uitvoeren. Upgradeer uw
WLC naar deze versie. Vervolgens kunt u SecureCRT SH-client gebruiken om SSH in de WLC te
activeren.

Q. Hoe versleutel ik de configuratiebestanden op de WLC?

A. Encryptie van configuratiebestanden is al beschikbaar in WLC’s. Als u kiest uit de WLC GUI,
Opdrachten > Bestand uploaden, ziet u het selectieteken Configuration File Encryption.

U kunt het bestand op deze manier dwingen om door WCS te versleutelen.

Kies in de WCS GUI de optie controller configureren. Het toont de lijst van WLCs die in WCS
worden gevormd. Klik op een WLC.

●

Klik links op de optie Opdrachten. U ontvangt een lijst met opdrachten voor controllers.●



   

Selecteer onder Opdrachten uploaden/downloaden de optie download in het
vervolgkeuzemenu. U ziet nu dit bericht: Opmerking: De coderingstoets van het
configuratiebestand is niet ingesteld. Het configuratiebestand downloaden zal niet werken als
er een coderingssleutel nodig is. Klik hier om een setup-encryptie te starten.

●

Sterker nog, u kunt WCS dwingen om altijd een coderingssleutel voor WLC-configuraties in te
stellen. Encryptie is niet standaard ingeschakeld, maar kan zowel in WLC als in WCS indien nodig
worden ingeschakeld.

Hoe ondersteunen WLC's overdreven access points?

A. Met ingang van de softwarerelease 5.0 kunt u een upgrade uitvoeren naar een afbeelding met
te groot access point door het herstelbeeld automatisch te verwijderen om voldoende ruimte te
maken. Deze optie beïnvloedt alleen toegangspunten met 8 MB flitser (de 1100, 1200 en 1310
Series access points). Alle nieuwere toegangspunten hebben een grotere flitsgrootte dan 8 MB.
Vanaf augustus 2007 zijn er geen afbeeldingen van te grote toegangspunten, maar als er nieuwe
functies worden toegevoegd, zal de grootte van het access point beeld blijven groeien. Raadpleeg
voor meer informatie het gedeelte Afbeeldingen van geïntegreerd access point van de Cisco
Wireless LAN Controller Configuration Guide, release 6.0.
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