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Inleiding

Dit document bevat informatie over de meest frequent gestelde vragen (FAQ) over Cisco
lichtgewicht access points (LAP’s).

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

LAP FAQ

Q. Wat is een Cisco lichtgewicht access point (LAP)?

A. De Cisco LAP maakt deel uit van de Cisco Unified Wireless Network-architectuur. Een LAP is
een AP die is ontworpen om te worden aangesloten op een draadloze LAN (WLAN) controller
(WLC). De LAP biedt dubbele bandondersteuning voor IEEE 802.11a, 802.11b en 802.11g en
gelijktijdige luchtbewaking voor dynamisch RF-beheer. Daarnaast behandelen Cisco LAPs
tijdgevoelige functies, zoals Layer 2 encryptie, die Cisco WLANs in staat stellen om spraak-,
video- en gegevenstoepassingen veilig te ondersteunen.

APs zijn "lichtgewicht," wat betekent dat zij niet onafhankelijk van een draadloze LAN controller
(WLC) kunnen handelen. De WLC beheert de AP configuraties en firmware. APs worden "zero
touch" ingezet en individuele configuratie van APs is niet nodig. APs zijn ook lichtgewicht in die zin
dat zij slechts in real-time MAC-functionaliteit behandelen. De AP's laten alle niet-real-time MAC-
functionaliteit achter die door de WLC moet worden verwerkt. Deze architectuur wordt de
"gesplitste MAC" - architectuur genoemd.

Q. Kan ik de LAP configureren om onafhankelijk te werken van een draadloze LAN-
controller (WLC)?

A. Nee, LAP's kunnen niet onafhankelijk zijn van WLC's. LAP's werken alleen in combinatie met
een WLC. De reden is dat de WLC alle configuratieparameters en firmware levert die de LAP
nodig heeft in het registratieproces.

V. Wat is Lichtgewicht AP Protocol (LWAPP)?

A. LWAPP is een IETF-ontwerpprotocol (Internet Engineering Task Force) dat het controlebericht
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definieert voor installatie- en routeverificatie en doorlopende bewerkingen. LWAPP definieert ook
het tunneling-mechanisme voor gegevensverkeer.

Een LAP ontdekt een controller met behulp van LWAPP ontdekkingsmechanismen. De LAP stuurt
een LWAPP-aanvraag bij de controller in. De controller stuurt de LAP en de LWAPP aan bij de
respons, waardoor de AP zich bij de controller kan aansluiten. Wanneer de LAP zich bij de
controller aansluit, downloads de controllersoftware als de herzieningen op de LAP en de
controller niet overeenkomen. Vervolgens is de LAP volledig onder controle van de controller.
LWAPP waarborgt de communicatie tussen de LAP en de controller door middel van een veilige
sleutelverdeling. Voor de veilige belangrijke distributie zijn reeds voorraden van X.509 digitale
certificaten nodig op zowel de LAP als de controller. In de fabriek geïnstalleerde certificaten
worden gerefereerd aan de term "MIC", wat een acroniem is voor een industrieel geïnstalleerd
certificaat. Cisco Aironet APs die vóór 18 juli 2005 verscheept, hebben geen MIC. Deze AP's
maken dus een zichzelf ondertekend certificaat (SSC) wanneer ze worden bijgewerkt om in
lichtgewicht modus te werken. Controllers zijn geprogrammeerd om SSC's te aanvaarden voor de
authenticatie van specifieke AP's.

V. Wat is CAPWAP?

A. Bij controller-softwarerelease 5.2 of hoger gebruiken 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:

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.
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Q. Hoe kan ik een regelmatig (autonoom) AP en een LAP onderscheiden?

A. De makkelijkste manier om een regelmatig AP en een LAP van elkaar te onderscheiden is door
het deelnummer van het AP te bekijken.

LAP (Lichtgewicht AP Protocol [LWAPP])—De getallen van het deel beginnen altijd met AIR-
LAPXXXX.

●

Autonome AP (Cisco IOS® Software)—Onderdeelnummers beginnen altijd met AIR-APXXXX.●

De LAP's van Cisco Aironet 1000 Series zijn een uitzondering op deze criteria. De
onderdeelnummers van de LAP's van 1000 zijn:

AIR-AP1010-A-K9 voor een LAP van 1010●

AIR-AP1020-A-K9 voor een LAP van 1020●

AIR-AP1030-A-K9 voor een LAP van 1030●

Opmerking: de onderdeelnummers kunnen verschillen, wat afhankelijk is van het land en het
domein van het toezicht. De onderdeelnummers die in deze lijst staan, zijn slechts voorbeelden.

Zorg ervoor dat u de juiste AP voor uw draadloos LAN (WLAN) bestelt.

Q. Welke AP-modellen kunnen lichtgewicht AP Protocol (LWAPP) uitvoeren?

A. Deze Cisco Aironet AP-platforms kunnen LWAPP gebruiken:

Aironet 1500 Series Access Points●

Cisco Aironet 1250 Series●

Aironet 1240AG Series●

Aironet 1230AG Series●

Aironet 1200 Series Access Points●

Aironet 1130AG Series●

Aironet 1000 Series Access Points●

Aironet 1140 Series APOpmerking: De 1140 Series AP wordt alleen ondersteund met WLC
die 5.2 release of hoger heeft.

●

Opmerking: U kunt deze Aironet APs met Cisco IOS Software opdracht geven om als autonome
APs te werken of met LWAPP te werken. Het onderdeelnummer bepaalt of een AP een Cisco IOS
op software gebaseerde AP of een op LWAPP gebaseerde AP is. Hier zijn voorbeelden:

AIR-AP124AG-A-K9 is een Cisco IOS-softwarerelease.●

AIR-LAP1242AG-P-K9 is een op LWAPP gebaseerde AP.●

Opmerking: De 1000 Series AP's en de 1500 Series AP's zijn uitzonderingen op dit criterium. Alle
1000 Series AP's en de 1500 Series AP's ondersteunen alleen LWAPP.

Q. Hoe installeer en stel ik een LWAPP-enabled access point in?

A. LWAPP-enabled AP’s maken deel uit van de Cisco geïntegreerde draadloze netwerkoplossing
en vereisen geen handmatige configuratie voordat ze worden gemonteerd. AP wordt gevormd
door een LWAPP-Geschikt Cisco Draadloze LAN controller (WLC). Raadpleeg de Quick Start
Guide LWAPP-enabled Cisco Aironet access points voor informatie over hoe u een LWAPP-
enabled access point kunt installeren en configureren.
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Q. Hoe stel ik mijn LAP en mijn draadloze LAN controller (WLC) samen in?

A. LAP's maken gebruik van Lichtgewicht AP Protocol (LWAPP) en wanneer zij zich bij een WLC
aansluiten, stuurt de WLC de LAP's alle configuratieparameters en firmware. Raadpleeg de
draadloze LAN-controller en het lichtgewicht access point Basic Configuration-voorbeeld voor een
basisinstallatie.

Q. Kan ik een autonome AP aan een draadloze LAN controller (WLC) verbinden en
verwachten dat AP werkt?

A. Nee, alleen LAP's werken als ze zijn aangesloten op een WLC. Autonome AP's begrijpen het
Lichtgewicht AP Protocol (LWAPP) of het protocol CAPWAP niet dat de WLC gebruikt. Om een
autonome AP aan een WLC te verbinden moet u eerst de autonome AP in lichtgewicht modus
omzetten.

Q. Ik heb een autonoom Cisco IOS op software gebaseerd access point. Kan ik het
omzetten in lichtgewicht modus?

A. Ja, maar niet alle autonome Cisco IOS op software gebaseerde AP-modellen kunnen worden
geconverteerd. Dit zijn de modellen die u kunt converteren naar Lichtgewicht AP Protocol
(LWAPP)-modus:

Alle Cisco Aironet 1130AG APs●

Alle Aironet 1240 AG APs●

Voor alle Cisco IOS-softwarereleases op Aironet 1200 Series modulaire AP (1200/1220 Cisco
IOS-softwarerelease, 1210 en 1230 AP) is de mogelijkheid om AP te converteren afhankelijk
van de radio.Als de radio IEEE 802.11g is, worden MP21G en MP31G ondersteund.Als de
radio IEEE 802.11a is, worden RM21A en RM22A ondersteund.U kunt de 1200 Series APs
met om het even welke combinatie ondersteunde radio's upgraden:Alleen GAlleen Azowel G
als A

●

Opmerking: Een autonome AP moet Cisco IOS-softwarerelease 12.3(7)JA of later uitvoeren
voordat u het naar LWAPP kunt converteren.

Opmerking: Alleen de Cisco 4400 en 2006 draadloze LAN-controllers (WLCs) ondersteunen
autonome AP’s die zijn geconverteerd naar lichtgewicht modus. Cisco WLC’s moeten een
minimale softwareversie van 3.1 uitvoeren. Het Cisco Wireless Control System (WCS) moet een
minimale versie van 3.1 uitvoeren. Het upgradehulpprogramma wordt ondersteund op de
Microsoft Windows 2000- en Windows XP-platforms.

Raadpleeg Upgradebevorderende Autonome Cisco Aironet access points voor lichtgewicht modus
voor informatie over hoe de conversie moet worden uitgevoerd.

Q. Welke beperkingen worden opgelegd aan een Cisco IOS op software gebaseerd
access point na conversie naar lichtgewicht modus?

A. Houd deze richtlijnen in gedachten wanneer u autonome access points gebruikt die zijn
omgezet in lichtgewicht modus:

APs die in Lichtgewicht AP Protocol (LWAPP) worden geconverteerd ondersteunen geen●
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Draadloze Domain Services (WDS). LWAPP-geconverteerde AP’s communiceren alleen met
Cisco Wireless LAN (WLAN) controllers (WLC’s) en kunnen niet communiceren met WDS-
apparaten. Echter, de WLC verstrekt functionaliteit die aan WDS gelijkwaardig is wanneer AP
aan de WLC verbonden is.
Alleen geconvergeerde access points ondersteunen 2006, 4400 en WiSM controllers.
Wanneer u een autonoom access point naar lichtgewicht modus converteert, kan het access
point communiceren met Cisco 2006 Series controllers, 4400 Series controllers of alleen de
controllers op Cisco WiSM.

●

In systeemrelease 4.2 of hoger ondersteunen alle lichtgewicht Cisco-access points 16
BSSID’s per radio en 16 draadloze LAN’s per access point. In vorige releases ondersteunden
ze slechts 8 BSSID’s per radio en in totaal 8 draadloze LAN’s per access point. Wanneer een
geconverteerd access point aan een controller is gekoppeld, worden alleen draadloze LAN’s
met ID’s 1 tot en met 16 naar het access point gebracht.

●

APs die in LWAPP worden geconverteerd moeten een IP adres krijgen en de WLC met
gebruik van DHCP, een Systeem van de Naam van het Domein (DNS), of een IP Subnet
uitzending ontdekken.

●

APs die in LWAPP worden geconverteerd ondersteunen Layer 2 LWAPP niet.●

APs die in LWAPP worden geconverteerd bieden een lezen-only console poort.●

Het upgrade-conversiegereedschap voegt de hoofdhash van het zelfgetekende certificaat
(SSC) toe aan slechts één van de controllers op Cisco WiSM. Nadat de conversie is voltooid,
voegt u de SSC-toets toe aan de tweede controller op Cisco WiSM door de SSC-toets te
kopiëren van de eerste controller naar de tweede controller. Open de pagina AP-beleid van de
controller GUI (Security > AAA > AP-beleid) om de SSC-toets te kopiëren en kopieer de
SHA1-sleutelhash-kolom onder de lijst met AP-autorisatie. Open vervolgens, met de GUI van
de tweede controller, dezelfde pagina en plak de sleutelhash in het veld SHA1 Key Hash
onder Add AP to Authorization List. Als u meer dan één Cisco WiSM hebt, gebruik WCS om
de SSC-toets naar alle andere controllers te duwen.

●

Raadpleeg de Releaseopmerkingen van Cisco Aironet 1130AG, 1200, 1230AG en 1240AG Series
access points voor Cisco IOS release 12.3(7)JX voor meer informatie.

Q. Ik heb mijn toegangspunt omgezet naar lichtgewicht modus, maar ik moet het
terugzetten naar autonome modus. Is het mogelijk?

A. Ja, u kunt autonome APs converteren die u in lichtgewicht modus hebt geconverteerd naar
autonome modus. Volg de stappen in het lichtgewicht access point converteren naar de autonome
modus van het uploaden van Autonoom Cisco Aironet access points naar de lichtgewicht modus.

Vraag: Hoeveel toegangspunten kunnen tegelijk via het upgrade-gereedschap
worden geconverteerd?

A. Met de nieuwste 2.01 versie van het gereedschap kunt u maximaal zes AP's tegelijk upgraden.
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Q. Ik heb mijn AP in lichtgewicht AP Protocol (LWAPP) omgezet, maar AP
registreert niet bij de controller. Ik krijg het bericht "LWAPP Samenvoegen-Aanvraag bevat geen
geldig certificaat in CERTIFICATE_PAYLOAD van AP." Wat veroorzaakt dit probleem?

A. Deze fout betekent dat de X.509 digitale certificaten niet geldig zijn. Het kan zijn dat u Cisco
bug-ID CSCsd42296 ervaart (alleen geregistreerde klanten). De tijdelijke versie voor dit probleem
is om de standaardinstellingen van de AP's te herstellen.

Een andere mogelijkheid is dat het zelf ondertekende certificaat (SSC) niet bij de WLC is
geregistreerd. Handmatige toevoeging van de SSC aan de controller kan nodig zijn. Raadpleeg de

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsd42296
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handleiding voor zelfgetekende certificaten voor toevoeging aan de controller voor LWAPP-
geconverteerde AP’s voor de procedure.

Q. Kan ik een Cisco IOS op software gebaseerde AP configureren als een
werkgroepbridge en associëren met Lichtgewicht AP Protocol (LWAPP)-
gebaseerde AP's?

A. U kunt een access point configureren om als een werkgroepbridge te fungeren, zodat het
draadloze connectiviteit kan bieden aan een lichtgewicht access point namens klanten die door
Ethernet zijn aangesloten op het werkgroepbridge access point. Wanneer u het access point
configureren om als een werkgroepbridge te opereren en verbinding te maken met een Cisco
Unified netwerk, kan het draadloze connectiviteit bieden aan bekabelde klanten die door Ethernet
worden aangesloten op het access point van de werkgroepbridge. Bijvoorbeeld, als u draadloze
connectiviteit voor een groep draads apparaten moet verstrekken, kunt u de apparaten aan een
hub of aan een schakelaar aansluiten, de hub of de schakelaar aan de haven van het access point
Ethernet verbinden, en het toegangspunt als een werkgroepbrug configureren.

De documentwerkgroepbruggen in een Cisco Unified Wireless Network Configuration-voorbeeld
bieden een configuratievoorbeeld.

Kan een draadloze client heen en weer lopen tussen LWAPP-AP's en autonome
AP's?

A. Nee, roaming tussen LAP's en autonome AP's wordt NIET ondersteund. De reden is dat,
wanneer het wordt aangesloten op APs LWAPP, het verkeer door een LWAPP tunnel wordt
passeerd. Aangezien er geen mobiliteitstunnel is tussen de draadloze LAN-controller en de
autonome AP's, werkt het programma niet.

Q. Welke antenne opties zijn beschikbaar met de verschillende modellen van Cisco
Aironet 1000 Series LAP's?

A. De 1000 Series LAP-behuizing bevat:

Een IEEE 802.11a- of een 802.11b/g-radioantenne●

Vier interne antennes met hoge versterking (twee 802.11a en twee 802.11b/g)●

U kunt deze antennes onafhankelijk in- of uitschakelen om een gesectoriseerd of 360-graden
omnidirectioneel dekkingsgebied te produceren. Sommige van de 1000 Series LAP's kunnen ook
externe antennes gebruiken. De 1000 Series LAP's bestaan uit drie modellen:

1010 LAP●

1020 LAP●

1030 LAP●

Dit zijn de beschikbare antenneopties:

1010 LAP:Vier interne antennes met hoge versterkingGeen externe antenne-adapters●

1020 LAP:Vier interne antennes met hoge versterkingEén 5 GHz externe antenne-
adapterTwee 2,4 GHz externe antenne-adapters

●

1030 LAP (afstandsbediening LAP):Vier interne antennes met hoge versterkingEén 5 GHz
externe antenne-adapterTwee 2,4 GHz externe antenne-adapters

●
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Opmerking: De 1000 Series-merktekens moeten de in de fabriek geleverde interne of externe
antennes gebruiken om schending van de FCC-vereisten te voorkomen en om te voorkomen dat
de gebruikersautoriteit om de apparatuur te bedienen, ten onrechte bevoegd is.

Q. Welke energieopties zijn beschikbaar voor Cisco Aironet 1000 Series LAP’s?

A. De Aironet 1000 Series LAP kan stroom ontvangen van een externe 110 tot 220 VAC-to-48
VDC-voeding of van Power over Ethernet-apparatuur. De externe voedingseenheid (AIR-PWR-
1000) sluit aan bij een veilig 110 tot 220 VAC-stopcontact. De converter produceert de vereiste 48
VDC-uitvoer voor de 1000 Series LAP. De converter-uitvoer wordt naar de zijkant van het LAP
1000 Series gevoed door een 48 VDC-ingang.

Opmerking: u kunt de AIR-PWR-1000 externe stroomtoevoer bestellen met landspecifieke
elektrische netsnoeren. Neem contact op met Cisco wanneer u bestelt om het juiste netsnoer te
ontvangen.

Q. Kan ik telnet/SSH in een op LWAPP gebaseerd access point brengen?

A. In de draadloze LAN-controllerkaart 5.0 en hoger ondersteunt de controller het gebruik van
telnet- of Secure Shell (SSH)-protocollen om lichtgewicht access points te verhelpen. U kunt deze
protocollen gebruiken om het debuggen makkelijker te maken, vooral wanneer het toegangspunt
geen verbinding kan maken met de controller. U kunt Telnet- en SSH-ondersteuning alleen
configureren via de CLI-controller.

Om telnet of SSH connectiviteit op een toegangspunt toe te laten, gebruik het vanaf de vanaf het



web de configuratie. telnet | ssh} opdracht. Het Cisco lichtgewicht access point wordt
geassocieerd met deze Cisco draadloze LAN-controller voor alle netwerkwerking en in het geval
van een hardware-reset.

config ap {telnet | ssh} {enable | disable} Cisco_AP

Voorbeelden

> config ap telnet enable cisco_ap1

> config ap telnet disable cisco_ap1

> config ap ssh enable cisco_ap2

> config ap ssh disable cisco_ap2

Q. Hoe te om mondiale geloofsbrieven voor toegangspunten te configureren. Wat
zijn de standaardnaam en het wachtwoord in release 5.0?

A. Cisco IOS access points worden vanuit de fabriek met Cisco verzonden omdat de
standaardinstelling het wachtwoord invoert. Met dit wachtwoord kunnen gebruikers inloggen in de
niet-geprivilegieerde modus en opdrachten uitvoeren om ze te tonen en te debug, waardoor een
beveiligingsrisico ontstaat. Standaard zal het wachtwoord worden gewijzigd om toegang door
onbevoegden te voorkomen en gebruikers in staat te stellen configuratieopdrachten uit te voeren
vanaf de console-poort van het access point.

In de controller-software voorafgaand aan release 5.0 kunt u het access point instellen waar alleen
een wachtwoord kan worden ingesteld voor access points die momenteel met de controller zijn
verbonden. In Controller software release 5.0 kunt u een algemene gebruiksnaam, wachtwoord en
wachtwoord instellen voor het invoeren van een wachtwoord dat door alle access points wordt
overgenomen wanneer ze zich bij de controller aansluiten. Hieronder vallen alle toegangspunten
die momenteel bij de controller zijn aangesloten en alle toegangspunten die in de toekomst
toetreden. Indien gewenst kunt u de wereldwijde aanmeldingsgegevens omzeilen en een unieke
gebruikersnaam, wachtwoord toewijzen en een wachtwoord voor een specifiek access point
inschakelen.

Zie Global Credentials voor informatie over het configureren van de wereldwijde
aanmeldingsgegevens van het AP configureren voor access points.

Q. Ik heb Wireless LAN Controller (WLC) 2006 en access point (AP) 1242 met
firmware versie 3.2.78.0. Ik heb problemen met access points die er verbinding mee
maken en ik ontvang deze foutmeldingen: "lwapp_clinet_error; geen leesrespons(3)
ontvangen. Lwapp_image_broc;kan geen TAR-bestand openen"

A. AP1242s wordt lichtgewicht access point Protocol (LWAPP) AP's geconverteerd. Wanneer u
deze converteert en probeert te gebruiken, probeert u eerst naar de controller te zoeken om er
zich bij aan te sluiten. Als APs de controller niet vinden, verschijnt dit type bericht op de console.
Maar in dit geval heeft de controller een firmware versie van 3.2.78.0 die niet compatibel is om te
werken met verbeterde AP's. U moet firmware versie 3.2.16.2.1 hebben om met verbeterde AP's
te kunnen werken. Zodra de firmware van het controller is bijgewerkt, voegen deze AP's zich bij
het controller en beginnen ze te functioneren.
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Q. Clients tonen een MAC-adres van 00:17:0f:37:65:c4 wanneer aangesloten op
een toegangspunt, maar het access point toont aan dat een basisadres van Radio
MAC is van 00:17:0f:37:65:c0. Waarom toont de client een andere MAC dan het
access point? Is er een manier om te bepalen welk MAC adres de apparaatregisters
heeft als ik twee toegangspunten met zeer nauwe MAC adressen heb?

A. Als u naar een toegangspunt in de detailmodus kijkt, kunt u zien dat het een basisadres van
Radio MAC en een FastEthernet MAC-adres heeft. Daarnaast is dat het basisadres van Radio
MAC dat met het WLAN verandert. De client ziet de BSSID in de vorm van een MAC-adres.

Q. Ik heb een bestaand draadloos netwerk (autonome APs) met een access-point
dat als herhaling wordt gevormd. Dit netwerk moet worden gemigreerd naar een
LWAPP draadloos netwerk. Kan ik de LWAPP AP's als herhaalders gebruiken?

A. LWAPP-AP's moeten zich bij een controller aansluiten en zij ondersteunen geen
herhalingsmodus omdat ze allemaal eerst enige connectiviteit met de controller moeten hebben.
De autonome APs van Cisco kunnen als herhalers worden gevormd, maar door de vermindering
in effectieve bandbreedte beschikbaar aan eind cliënten, zijn de herhaalders niet de hoogst
aanbevolen configuratie. Terwijl een Cisco Aironet AP of LAP model in of LWAPP of autonome
modus kan worden gebruikt, om die verandering te maken, is een software herafbeelding vereist.
Dit is bijzonder complex wanneer het van autonoom naar LWAPP gaat, dus direct, nee, een AIR-
LAP1232AG-A-K9 ondersteunt de herhalingsmodus niet. Het kan worden geladen met autonome
software en worden gemaakt om herhalingsmodus te ondersteunen, maar dat zou een
softwareverandering en een afzonderlijke configuratie betekenen.

V. Hoeveel AP's kunnen WLC's ondersteunen?

A. Het aantal AP's dat per WLC wordt ondersteund is afhankelijk van het modelnummer:

2106-A standalone WLC die tot 6 APs met 8 Fast Ethernet interfaces ondersteunt.●

4402-A standalone WLC die of 12, 25, of 50 APs ondersteunt.●

4404-A standalone WLC die 100 APs ondersteunt.●

5500-A standalone WLC die 12, 25, 50,100, of 250 access points voor zakelijk kritieke
draadloze services op locaties van alle maten ondersteunt.

●

WLCM-A WLC module die specifiek ontworpen is voor Cisco's Integrated Service Router
(ISR) serie. Het is momenteel beschikbaar in een versie van 6, 8 of 12 AP.

●

WS-C3750G-A WLC die of 25 of 50 APs ondersteunt die geïntegreerd zijn met de Catalyst
3750 switch. De backplane verbindingen van de WLC verschijnen als 2-Gig Ethernet-poorten
die afzonderlijk kunnen worden ingesteld als dot1q-stammen om verbinding naar de 3750 te
bieden. Of de Gig-poorten kunnen worden gekoppeld om één EtherChannel-verbinding naar
de 3750 te maken. Omdat de WLC direct geïntegreerd is heeft het toegang tot alle
geavanceerde routing en switching functies beschikbaar in de 3750 stapelbare switch. Dit
WLC is ideaal voor middelgrote kantoren of gebouwen. De "50 AP" versie kan tot 200 APs
opschalen wanneer vier 3750s als virtuele schakelaar samen worden gestapeld.

●

WiSM-A WLC module die specifiek is ontworpen voor Cisco Catalyst 6500 switchreeks. Hij
ondersteunt maximaal 300 AP's per module. Afhankelijk van het 6500-platform kunnen er
meerdere WISM's worden geïnstalleerd om belangrijke schalingsmogelijkheden te bieden.
WiSM verschijnt als één enkele geaggregeerde link interface op de 6500 die kan worden

●



ingesteld als een dot1 stam om verbinding te maken met de 6500 backplane. Deze module is
ideaal voor grote gebouwen of campussen.

Wat is het maximale aantal clientverenigingen dat een toegangspunt kan
ondersteunen?

A. Het maximale aantal clientverenigingen dat de toegangspunten kunnen ondersteunen, hangt af
van deze factoren:

Het maximum aantal clientassociaties verschilt voor lichtgewicht en autonome IOS-access
points.

●

Er kan een limiet per radio en een algemene limiet per AP zijn.●

AP hardware (16-MB APs hebben een lagere grens dan de 32-MB en hogere APs).●

Raadpleeg voor volledige informatie over limieten van de clientassociatie het gedeelte
Clientbeperkingen van de Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide, release 7.0.

V. ondersteunt de 1252 AP overbrugging?

A. Ja, de overbruggingsmodus wordt ondersteund op de AP-1252-serie.

Q. Steunt de Lichtgewicht AP Protocol (LWAPP) infrastructuur PPP over Ethernet
(PPPoE) (PC client aan een PPPoE server)?

A. Nee, de LWAPP-infrastructuur ondersteunt PPPoE niet. De reden is dat het PPPoE EtherType
bij de controller is gevallen.

Q. Hoe kan ik de Cisco Aironet 1000 Series LAP handmatig resetten?

A. U kunt de AP terugstellen naar de fabriekswaarden door de draadloze LAN (WLAN) controller
(WLC). Om te kunnen resetten, dient de LAP te worden geregistreerd op de WLC.

Voer de volgende stappen uit:

Klik vanuit de WLC GUI op Draadloos. Het tabblad Wireless biedt toegang tot de configuratie
van het draadloze netwerk van de Cisco WLAN-oplossing.

1.

Kies Access Point > Cisco AP’s en klik vervolgens op Detail om naar het venster voor de
specifieke AP te navigeren.

2.

Klik onder in dit venster op Clear Config. Dit verwijdert de configuratie op de LAP en stelt
deze opnieuw in op de standaard fabriek.

3.

Om de LAP's te herstellen naar de standaard fabriek met gebruik van de opdrachtregel interface
(CLI) geeft u het duidelijke ap-fig ap-name opdracht van de WLC CLI uit.

Q. Waar kan ik meer informatie over Cisco Aironet 1000 Series LAP's krijgen?

A. Raadpleeg Cisco 1000 Series lichtgewicht access points - Q&A. Het document geeft
antwoorden op veel vragen die betrekking hebben op de 1000 Series LAP's.

Q. Welke Cisco-apparaten ondersteunen Lichtgewicht AP Protocol (LWAPP) Layer
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2-modus?

A. LWAPP Layer 2-modus wordt alleen op deze Cisco-apparaten ondersteund:

Cisco 4100 Series draadloze LAN-controller (WLC)●

Cisco 4400 Series WLC-module●

Cisco Aironet 1000 Series LAP●

Q. Ik begrijp dat Cisco LAPs een reeks van Verkopers Class Identifier (VCI) met
DHCP optie 43 gebruikt voor het detecteren van controllers. Wat is de VCI-string
waarde voor Cisco LAP's?

A. Cisco Aironet 1000 Series APs gebruiken een string formaat voor DHCP-optie 43, terwijl de
andere Aironet APs het type-, lengte-, waarde- (TLV) formaat voor DHCP-optie 43 gebruiken. U
moet DHCP-servers programmeren om de optie terug te geven op basis van de AP DHCP-reeks
(DHCP-optie 60). In deze tabel worden de VCI-string waarden voor de verschillende LAP's
gegeven:

Q. Wat is het belang van de blokwaarden van het type length-waarde (TLV) met
betrekking tot DHCP-optie 43? Hoe wordt de TLV-waarde berekend?

A. DHCP-optie 43 kan op de DHCP-server van de Cisco IOS-router worden ingeschakeld met
deze opdracht:

Option 43 hex <string>

De hexadecimale string in deze opdracht wordt geassembleerd door de TLV-waarden voor optie
43 sub-optie aan te passen.

Type + Lengte + Waarde



Type is altijd de suboptiecode 0xf1.●

Lengte is het aantal beheer-IP-adressen van de controller maal vier in hexadecimale notatie.●

Waarde is het IP-adres van de controller, dat opeenvolgend in hexadecimale notatie wordt
opgegeven.

●

Ga er bijvoorbeeld van uit dat er twee controllers zijn met IP-adressen van de beheerinterface
10.126.126.2 en 10.127.127.2:

Het type is 0xf1.●

De lengte is 2 x 4 = 8 = 0x08.●

De IP-adressen vertalen naar 0a7e02 (10.126.126.2) en 0a7f02 (10.127.127.2).●

Het assembleren van de string levert dan f1080a7e020a7f7f02 op. De IOS opdracht die dan
aan de DHCP-scope wordt toegevoegd is:

option 43 hex f1080a7e7e020a7f7f02

●

V. ondersteunt de draadloze LAN-controller (WLC) het taakverdeling voor AP-
belasting?

A. Ja, je kan een AP-lading-balanceren op een WLC. Raadpleeg het gedeelte Wireless LAN
Controller (WLC) probleemoplossing in FAQ voor meer informatie.

Q. Hoe stel ik draadloze LAN controller (WLC) failover voor LAP's in?

A. Raadpleeg de WLAN-controller failover voor lichtgewicht access points Configuration
Voorbeeld voor informatie over de manier waarop u WLC-failover moet configureren.

Q. Hoe kan ik de reset knop op de AP's uitschakelen na conversie van de autonome
naar lichtgewicht modus?

A. U kunt de reset-knop uitschakelen op AP's die u hebt geconverteerd naar lichtgewicht modus.
De reset-knop is "MODE" op de buitenkant van de AP voorzien. Gebruik deze opdracht om de
reset-knop op een of alle geconverteerde AP's die gekoppeld zijn aan een controller uit te
schakelen of in te schakelen:

config ap reset-button {enable | disable} {ap-name | all}

De reset-knop op geconverteerde AP's is standaard ingeschakeld.

Q. Kan ik een lichtgewicht AP Protocol (LWAPP)-Geschikt AP hebben die over een
WAN verbinding van de draadloze LAN controller (WLC) wordt verbonden? Zo ja,
hoe werkt dit?

A. Ja, sommige LAP's ondersteunen de optie Remote-Edge AP (REAP). Met deze functie kunt u
een LAP over een WAN-link hebben vanuit de WLC naar welke LAP wordt aangesloten. In de
REAP-modus kan een LAP over een WAN-link wonen en kan hij nog met de WLC communiceren
en de functionaliteit van een gewone LAP leveren. Raadpleeg het Configuratievoorbeeld van
Remote-Edge AP (REAP) met lichtgewicht AP’s en draadloze LAN-controllers (WLC’s) voor een
gedetailleerd voorbeeld van deze instelling.
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Opmerking: de REAP-modus wordt op dit punt alleen ondersteund op Cisco Aironet 1030 LAPs.
De REAP-functionaliteit zal in de toekomst in een breder scala van LAP's worden opgenomen.

Q. Hebben we nog steeds dezelfde WAN-beperkingen op bewakingsmodus AP's
als we doen met regelmatige AP's en H-REAP's? Hebben we 100 ms nodig of een
betere OTO tussen de controller en een monitor modus AP?

A. Neen, monitor mode AP heeft geen beperking van 100 ms omdat er geen clientvereniging is,
hetgeen de reden is voor de beperking. De beperking van de latentie van 100 ms is ontstaan op
basis van uiteenlopende en vaak stringente vereisten voor de vergunning van de cliënt. Dit is de
reden dat zowel de lokale mode als de H-REAP's identieke limieten voor de latentie hebben.
Duidelijk, heeft de monitor modus APs niet de zelfde client beperkingen.

Q. Mijn WLC-versie is 3.2. Deze is geconfigureerd voor Layer 3 lichtgewicht access
point Protocol (LWAPP). MTU voor het netwerk tussen deze WLC en mijn
lichtgewicht access point (LAP) is ingesteld op 900 bytes. Mijn LWAPP AP kan zich
niet bij deze WLC aansluiten. Wat is de reden hiervoor?

A. De MTU die in uw scenario is ingesteld, is 900 bytes. Maar een aanvraag om toetreding van
LWAPP is groter dan 1500 bytes. Voor LWAPP is dus een fragment nodig van de LWAPP-
aanvraag. De logica van alle LWAPP APs is dat de grootte van het eerste fragment 1500 bytes is
(omvat IP en UDP header) en het tweede fragment 54 bytes is (bevat IP en UDP header). Als het
netwerk tussen APs van LWAPP en de WLC een grootte van de MTU minder dan 1500 heeft
(zoals VPN, GRE, MPLS, etc.) zoals in uw geval, kan WLC niet het verzoek om de LWAPP aan te
sluiten behandelen. Daarom kan de LWAPP niet tot de controller toetreden.

upgrade van de controller naar versie 4.0 om deze situatie aan te pakken. Deze versie kan Layer
3-fragmenten verwerken. Raadpleeg Cisco bug-ID CSCsd94967 (alleen geregistreerde klanten)
voor meer informatie over dit probleem.

Ik heb een WLC die ik uit Singapore kreeg. Met deze WLC was mijn bedoeling om
een afstandsbediening te hebben die er op aangesloten is (REAP) voor draadloze
connectiviteit. Ik heb kantoren in andere landen. Maar ik ontvang wel foutmeldingen
in het domein van de Singapore WLC. Is er een manier om de WLC te dwingen om
toegangspunten (APs) met verschillende regelgevende domeinen te accepteren?
De foutmelding die ik krijg is: "AP 'AP_NAME' kan niet associëren. Het regulerend domein dat op
dit '-R' is ingesteld, komt niet overeen met de landcode 'SG - Singapore' van Controller

A.B.C.D.

A. De WLC ondersteunt slechts één regelgevend domein. Daarom kan een WLC die regelgevend
domein - A gebruikt slechts met APs worden gebruikt die regelgevend domein - A (etc.) gebruiken.
In dit geval is de WLC ingesteld op -SG voor Singapore, zodat deze alleen AP's ondersteunt op
het Singapore regulatoire domein.

Wanneer u APs en WLCs koopt, zorg er dan voor dat zij hetzelfde regelgevende domein delen.
Alleen dan kunnen de APs zich registreren bij de WLC.

Ondersteuning van meerdere landcodes — Met WLC versie 4.1.171.0 en later wordt
ondersteuning van meerdere landcodes met WLC's geïntroduceerd. Met release 4.1.171.0 en
hoger kunt u maximaal 20 landcodes per controller configureren. Dankzij ondersteuning van
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meerdere landcodes kunt u toegangspunten in verschillende landen beheren vanaf één controller.
Deze optie wordt niet ondersteund voor gebruik met Cisco Aironet access points.

Q. Wat zijn de verschillende modi waarin een lichtgewicht access point (LAP) kan
werken?

A. Een LAP kan op een van deze manieren werken:

Local mode-This is the default mode of operation. Wanneer een LAP in de lokale modus
wordt gezet, zal AP verzenden via het normaal toegewezen kanaal. AP controleert echter ook
alle andere kanalen in de band over een periode van 180 seconden om elk van de andere
kanalen gedurende 60 ms tijdens de niet-zendtijd te scannen. Gedurende deze tijd voert AP
ruis vloermetingen uit, meet verstoring, en scans voor IDS gebeurtenissen.

●

De modus REAP—Remote Edge Access Point (REAP) stelt een LAP in staat om over een
WAN-link te wonen en kan nog steeds met de WLC communiceren en de functionaliteit van
een regelmatig LAP leveren. De REAP-modus wordt alleen ondersteund op de LAP's 1030.

●

H-REAP Mode— H-REAP is een draadloze oplossing voor de implementaties van kantoren
en kantoren op afstand. H-REAP stelt klanten in staat om toegangspunten (APs) in een tak of
ver bureau van het bureau door een WAN verbinding te vormen en te controleren zonder de
behoefte om in elk bureau een controller in te voeren. H-REAPs kan het verkeer van
clientgegevens lokaal wijzigen en lokale cliënteverificatie uitvoeren wanneer de verbinding
met de controller verloren gaat. H-REAP’s kunnen ook tunnelverkeer naar de controller
uitvoeren wanneer zij worden aangesloten op de controller.

●

De wijze van de monitor—Monitor is een functie die is ontworpen om gespecificeerde
LWAPP-enabled AP's toe te staan om zichzelf van het gegevensverkeer tussen cliënten en de
infrastructuur uit te sluiten. In plaats daarvan fungeren zij als specifieke sensoren voor op
locatie gebaseerde services (LBS), detectie van ruigaccess points en inbraakdetectie (IDS).
Wanneer APs in de wijze van de monitor zijn, kunnen zij geen cliënten en ononderbroken
door alle gevormde kanalen dienen die naar elk kanaal voor ongeveer 60 ms
luisteren.Opmerking: Vanaf release 5.0 van de controller kunnen LWAPP's ook worden
ingesteld in Location Optimized Monitor Mode (LOMM), waardoor de monitoring- en
locatieberekening van RFID-tags wordt geoptimaliseerd. Raadpleeg voor meer informatie over
deze modus Cisco Unified Wireless Network Software release 5.0.Opmerking: met
controllerrelease 5.2 is het gedeelte Location Optimized Monitor Mode (LOMM) gewijzigd in
Tracking Optimization en is het LOMM Enabled uitrolvak Enable Tracking
Optimization.Opmerking: Lees voor meer informatie over hoe u Tracking Optimization kunt
maken de optimalisatie van RFID Tracking op access points.

●

Slagdetector modus-LAP's die werken in Rugue Detector-modus, controleren de
schurkenzone van AP's. Ze verzenden of bevatten geen schurken-AP's. Het idee is dat de
schurkendetector alle VLAN's in het netwerk moet kunnen zien aangezien schurkenAP's op
een van de VLAN's in het netwerk kunnen worden aangesloten (dus verbinden we het aan
een boompoort). De switch stuurt alle beroerte MAC-adreslijsten van AP/client naar de
Woorddetector (RD). Vervolgens stuurt de RD deze naar de WLC om te vergelijken met de
MAC van klanten die de WLC AP's via de lucht hebben gehoord. Als MACs matchen, dan
weet de WLC de schurft AP waaraan die cliënten verbonden zijn op het bedrade netwerk.

●

Snellere modus - Een LWAPP die in de modus Snippert werkt als een snuffer en neemt alle
pakketten op een bepaald kanaal op en stuurt naar een externe machine die Airopeek draait.
Deze pakketten bevatten informatie over timestamp, signaalkracht, pakketgrootte etc. De

●
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functie Sniffer kan alleen worden ingeschakeld als u Airopeek gebruikt, een software van een
netwerkanalyzer van derden die de decodering van gegevenspakketten ondersteunt.
Bridge Mode — Bridge Mode wordt gebruikt wanneer de toegangspunten ingesteld zijn in een
vermaasde omgeving en gebruikt worden om tussen elkaar te overbruggen.

●

V. Hoe kan ik de modus wijzigen op een lichtgewicht access point?

A. Voltooi de volgende stappen om de modus van een lichtgewicht access point te wijzigen.

Kies in de WLC GUI, Wireless > Access Point > Alle AP's en selecteer het AP waarvoor de
modus moet worden gewijzigd uit de lijst met geregistreerde AP's.

1.

Alle APs > Details voor AP pagina verschijnt. Selecteer in het tabblad Algemeen van deze
pagina de AP-modus in het vervolgkeuzemenu, zoals wordt
weergegeven:

2.

Q. Ik heb nieuwe LAP-1131AG access points geïnstalleerd die zijn voorbereid op
een bepaalde controller. Mijn controllerversie is 4.0.15.5. Als ik ze opstart met
dezelfde draadloze LAN-controller (WLC) waarop ze zijn voorbereid, worden ze
uiteindelijk groen. Volgens de documentatie betekent dit lichtgroen op de status
LED dat ze op de WLC zijn aangesloten. Maar ik kon dit toegangspunt niet vinden
in de toegangspuntlijst van de WLC. Waarom is dit? Is het Lichtgewicht Access
Point Protocol (LWAPP) geassocieerd geworden?



A. Als het access point op een WLC is voorbereid op Layer 3 maar geen IP-adres kan krijgen
tijdens het opstarten, dan wordt de status LED van de WLC op lichtgroen gedraaid en niet in de
zoekvolgorde en herstart totdat het een IP-adres van DHCP krijgt.

In dergelijke scenario's geeft het groen-draaien van de status LED niet aan dat de LWAPP bij de
controller is geregistreerd. Nadat de toegangspunten hun adressen van DHCP kunnen krijgen,
zoeken zij naar WLC en indien niet gevonden, gaan zij door een rebootproces en gaan zij verder
zoals verwacht. Er is een bug in verband hiermee.

Raadpleeg Cisco bug-ID CSCsf10580 (alleen geregistreerde klanten) voor meer informatie.

Q. Wat betekenen de LEDs op de LAP?

A. Dit is een link naar een korte video die verklaart hoe de LEDs op een lichtgewicht AP van
1130AG moet worden geïnterpreteerd:

LEDs voor tolken - LAP1130

Q. Wat is het verschil tussen LAN-top access points (RAP’s) en PoE-top access
points (PAP’s) als modi van lichtgewicht mesh access points (MAP’s)?

A. Dit zijn de modi die de MAP's voor buitengebruik kunnen gebruiken als deel van het netwerk.
De oplossing voor netwerknetwerken, die deel uitmaakt van de Cisco Unified Wireless Network
Solutions, stelt twee of meer Cisco Aironet lichtgewicht MAP’s in staat om met elkaar te
communiceren over één of meer draadloze LAN’s om zich aan te sluiten bij meerdere LAN’s of om
de draadloze dekking van 802.11b uit te breiden.

Deze access points worden gebruikt als deel van het netwerk en werken in twee modi:

RAP1.
PAP2.

RAP-Cisco MAP's die in RAP-modus werken, zijn het ouderknooppunt voor een
overbruggingsnetwerk of een vermaasd netwerk en verbinden een brug of een vermaasd netwerk
met het bekabelde netwerk. Daarom kan er slechts één RAP zijn voor elk overbrugd of vermaasd
netwerksegment. In een vermaasd netwerk worden Cisco MAP’s geconfigureerd, gecontroleerd
en geëxploiteerd vanuit en via een Cisco WLAN-controller (WLC) die wordt geïnstalleerd. Elke
MAP met de bedrading van de WLC neemt de rol van de RAP over. Deze RAP gebruikt de
backhaul draadloze interface om met naburige PAP’s te communiceren.

PAP-Cisco MAP's die in PAP-modus werken hebben geen bekabelde verbinding met een Cisco
WLC. Ze kunnen volledig draadloos zijn en klanten ondersteunen die met andere PAP's of RAP's
communiceren, of ze kunnen worden gebruikt om verbinding te maken met perifere apparaten of
een bekabeld netwerk. De Ethernet poort is om veiligheidsredenen gehandicapt maar u zou het
voor PAPs moeten toelaten.

Raadpleeg het gedeelte Zero Touch Configuration van de Cisco mesh-netwerkoplossingsgids
voor meer informatie over hoe een MAP de rol van RAP en PAP inneemt.

Vraag. Hoe interpreteert u het stralingspatroon van de LAN-antennes (1000 Series
lichtgewicht access point)?
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A. Azimutdiagrammen bevinden zich gewoonlijk met de inrichting/antenne in normale
bedrijfstoestand (verticaal, bovenaan, in het midden van het schema voor omni; horizontaal, in het
midden geplaatst, voorwaarts richting "0" in het diagram). De A-zijde is zeer waarschijnlijk vooruit
en wordt weergegeven op het 0-teken voor azimuth, en het 90-teken voor verhoging. De B-zijde is
weergegeven in de 180-markering voor azimuth, en 270 voor verhoging. Het patroon verandert
niet in vrije ruimte als de eenheid omgekeerd is. Maar de onmiddellijke oppervlakken kunnen
reflectie/absorptie veroorzaken en kunnen het patroon wijzigen. Metalen voorwerpen in de buurt
van de radiatoren (binnen een of meer ~2 golflengtes) kunnen het patroon ook aanzienlijk
vervormen. De Cisco Aironet Antenna Referentiegids heeft meer informatie. De 1000 Series
zenders worden in de laatste sectie van het document uitgelegd.

Kunnen we beperken welke AP's zich bij een controller voegen? Ik zie de pagina
BEVEILIGING/AAA/AP Beleid, waar u APs tegen de AAA of certificaat kunt
toestaan. Ik kan een AP toevoegen aan de machtigingslijst, maar beperken deze
dingen alleen mijn autorisatielijst van AP's om toe te treden tot de
verantwoordelijke?

A. Nee, controllers behandelen AP's op het eerste moment, eerst dienen. U kunt mogelijk met de
primaire, secundaire en tertiaire velden spelen om de kansen op AP verbindingen aan uw
voorkeur te vergroten.

Q. Met LWAPP, is het mogelijk om de SSID’s te bepalen die een AP op een
individuele AP heeft? Wat is vereist om specifieke AP's in een zone te kunnen
hebben die een unieke SSID gebruiken, en alle rest die een andere reeks SSID's
gebruikt?

A. Met de WLAN-optie kunt u kiezen welke SSID’s een AP aanbiedt. Controllers ondersteunen
alleen maximaal 16 SSID’s (elk 16 SSID’s), zodat u alleen uit de ondersteunde 16 kunt kiezen. Dit
gebeurt op basis van per-AP.

Q. Wanneer ik wat LWAPP-opdrachten op mijn LAP zet, krijg ik een fout die zegt
dat de opdracht uitgeschakeld is. Waarom is dit?
AccessPoint#clear lwapp ap controller ip address

ERROR!!! Command is disabled.

A. Zodra uw AP zich met succes bij een controller heeft aangesloten, worden de LWAPP
opdrachten uitgeschakeld. Om LWAPP-opdrachten opnieuw in te schakelen, moet u de
gebruikersnaam/het wachtwoord van de AP vanuit de CLI van de controller met de
gebruikersnaam <pwd> <cisco-ap>/all opdracht instellen. Zodra dat gebeurt, kunt u een duidelijke
privé-configuratie-configuratie doen in de AP CLI om u toe te staan om de AP LWAPP configuratie
opdrachten handmatig opnieuw uit te geven.

Opmerking: Als u WLC versie 5.0 en hoger gebruikt, gebruikt u deze opdracht om de
gebruikersnaam en het wachtwoord op het AP in te stellen:

config ap mgmtuser add username AP_username password AP_password secret secret {all | Cisco_AP}
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V. Wanneer twee AP's op hetzelfde kanaal zijn en elkaar kunnen zien, wat zijn de
implicaties (voor de roaming-doorvoersnelheid, enz.) voor het gebruik van vier in
plaats van drie kanalen? Hoe reageren de AP's in zo'n situatie en hoe reageren de
klanten?

A. Of AP's op hetzelfde kanaal zijn of niet, het heeft niet bijzonder gevolgen voor de roaming van
klanten. Wat wel belangrijk is, is voldoende celoverlap zodat klanten soepele overgangen kunnen
maken van het dekkingsgebied van één AP naar het volgende. De bedoeling van een stap van
een driekanaals ontwerp naar een vierkanaals ontwerp is het vergroten van de ontwerpflexibiliteit
(vanwege het extra kanaal). Deze benadering is kortzichtig omdat, terwijl je een beetje
implementatiemogelijkheid toevoegt (omdat je een ander kanaal hebt), je eigenlijk de hoeveelheid
kanaalinterferentie verhoogt. Wat je zou kunnen winnen in ontwerpflexibiliteit met de vierkanaals
aanpak, verlies je in de toegevoegde kanaalinterferentie. Onderste lijn: Gebruik geen vierkanaals
ontwerp.

Kunnen we controle hebben als klanten rondzwerven? Kunnen we de klant laten
roamen uitsluitend op basis van de signaalsterkte op een individuele AP-basis en
voor alle clientadapters?

A. roaming is tegenwoordig altijd een functie van de klant, en de keuze om wel of niet te roamen
wordt in verschillende klanten op verschillende manieren ten uitvoer gelegd. Directed Roaming is
een onderdeel van CCX, maar het is een optionele functie en wordt vandaag niet gebruikt.

Q. Zijn er specifieke vereisten of aanbevelingen voor een WAN-link die tussen
REAP/HREAP op de externe site en WLC op de hoofdsite wordt geïmplementeerd?

A. Dit zijn een aantal van de belangrijkste factoren die in aanmerking moeten worden genomen
voor de WAN-link:

Zorg ervoor dat de bandbreedte van de WAN-link ten minste 128 kbps is.●

Zorg ervoor dat de vertraging of retourvertraging tussen de twee sites via de WAN-link niet
meer dan 300 ms is, omdat meer dan 300 ms vertraging verificatieproblemen voor de client
kan veroorzaken, met name wanneer centrale verificatie wordt uitgevoerd.

●

Q. Ik had een netwerk afgesloten voor een paar uur, waardoor de LAP's de
communicatie met WLC's verloren. Nadat het netwerk weer opkwam, namen de
LAP's het IP-adres van de DHCP-server, ook al zijn deze AP's ingesteld met een
statisch IP-adres. In "show ap COMPONENT algemene <ap-name>" toont het als "Fallback IP
Address". Waarom gebeurt dit?

A. De LAP probeert tot 20 keer de WLC te associëren met ontdekkingsberichten van de LWAPP.
Heeft het geen verbinding, dan probeert het een nieuw IP adres te verkrijgen door DHCP. Als de
LAP één IP-adres van de DHCP-server kan krijgen, is dit IP-adres het actieve adres en wordt het
statisch toegewezen IP-adres gebruikt voor back-up. Het idee hierachter is dat als de LAP's naar
een ander VLAN worden verplaatst (bijvoorbeeld naar een ander gebouw), ze een IP-adres
kunnen ophalen en zich bij een WLC aansluiten. Dit gedrag wordt uitgelegd in bug CSCse66714.
U moet de WLC upgraden naar softwareversie 4.0.206.0.

Q. Is het verplicht om een bridge groepsnaam te vormen voor een vermaasd



netwerk?

A. Een bridge group name (BGN) kan worden gebruikt om APs in het netwerk logisch te
groeperen. Hoewel APs standaard met een nul waarde BGN komen om associatie toe te staan,
adviseren we om een BGN in te stellen. U kunt deze configuratie wijzigen via de CLI of GUI met
deze opdracht:

config ap bridgegroupname set Bridge Group Name Cisco AP

Opmerking:  BGN’s kunnen maximaal tien tekens bevatten. Als u meer dan 10 tekens in het BGN-
veld invoert op de pagina met het access point van de controller GUI, genereert het een
foutmelding. Er verschijnt ook een fout wanneer u deze parameter via de configuratiescherm ap-
bridge groepsnaam instelt, Cisco_MAP CLI opdracht of WCS (CSCsk64812).

Wanneer u BGN op een bewegend netwerk configureren, zorg er dan voor dat u deze vanaf de
verste MAP configureren en weer op weg naar de RAP werkt. Dit is zeer belangrijk omdat u een
kind MAP kunt indelen dat niet met een ouder kan associëren, die een bijgewerkt BGN kan
hebben. Gebruik verschillende BGN's om verschillende onderdelen van uw netwerk logisch te
groeperen. Dit is handig in situaties waar u RAP's binnen hetzelfde RF-gebied hebt en u
segmenten van uw netwerk wilt gescheiden houden.

Als u een nieuwe AP aan een levend netwerk wilt toevoegen, moet u de BGN op het nieuwe AP
vooraf configureren. Als u het netwerk van het netwerk van de kras met nieuwe, out-of-the-box
APs omhoog brengt, is BGN in APs vooraf ingesteld op een NULL waarde. APs sluiten zich aan
bij een nieuw netwerk met deze standaardwaarde van BGN. U kunt het BGN van een AP met
deze opdracht verifiëren:

show ap config general Cisco AP

Q. Wat gebeurt er als de BGN niet goed is ingesteld?

A. Indien het AP ten onrechte voorzien is van een andere naam van een bridgegroup dan die
waarvoor het bestemd is, kan dit AP, afhankelijk van het netwerkontwerp, al dan niet in staat zijn
om de juiste sector of boom te vinden. Als het niet lukt om een compatibele sector te bereiken,
kan deze gestrand worden. Om zo'n gestrande AP te herstellen is het concept standaard
bridgegroup name geïntroduceerd. Het basisidee is dat een AP, dat geen verbinding kan maken
met een andere AP met zijn geconfigureerde bridgegroup name, probeert te verbinden met de
naam van de bridgegroup van een default.

Dit is het algoritme dat wordt gebruikt om deze randconditie en herstel te detecteren:

Scan alle knooppunten passief en vind ze, ongeacht hun naam van de brug.1.
AP probeert om aan de buren te verbinden die met hun eigen verbindingsnaam met het
Adaptieve Wireless Path Protocol (AWPP) worden gehoord.

2.

Als Stap 2 mislukt, probeer dan verbinding te maken met de standaard naam van de
bridgegroep met AWPP.

3.

Voor elke mislukte poging tot Stap 3 maakt u een lijst van de buurman en probeert u de
volgende beste buurman aan te sluiten.

4.

Als AP in Stap 4 niet met alle buren verbonden is, herstart AP.5.
Indien aangesloten op de standaard naam van de brug gedurende 30 minuten, scan dan alle
kanalen en probeer verbinding te maken met de juiste naam van de brug.

6.



Opmerking: Wanneer een AP met de standaard naam van de brug kan verbinden, meldt het
ouderknooppunt het AP als een standaard kind/knooppunt/buuringang op de WLAN-controller
zodat een netwerkbeheerder zich bewust is van het gestrande AP. Zulke AP kan geen cliënt of
andere vermaasde knopen als zijn kinderen accepteren, noch kan het om het even welk
gegevensverkeer doorgeven.

Kan een LAP 1030-brug naar andere brugmodellen? Kan een LAP 1020 ook
overbrugging ondersteunen?

A. Het LAP 1020-model ondersteunt geen overbrugging. LAP 1030 ondersteunt overbrugging (één
hop) naar een andere LAP 1030, maar niet naar BR1310, BR1400 of LAP 1500 op dat moment.

V. Is het mogelijk draadloze overbrugging tussen LAP-AP's op te zetten? Ik zou
willen dat één radio op mijn niet-bekabelde LAP's overbrugging naar de bekabelde
root bridge LAP's (LAP aangesloten op een WLC) uitvoert. Is dit mogelijk?

A. Nee. Dit kan niet op LAP AP's. mesh-APs kan basispoint-to-point overbrugging in een Cisco
Unified Wireless Network uitvoeren. De enige andere overbrugging mogelijk is door IOS APs in de
wijze van WGB (Workgroup Bridge). Deze IOS APs handelt als klanten (met draden apparaten
achter hen) aan een LAP AP. Maar draadloze klanten kunnen niet met deze IOS APs verbinden.

Q. Ik heb een LAP 1131 en dit access point is geregistreerd op de draadloze LAN-
controllers. Wanneer ik het toegangspunt zonder de stroominjector aansluit, zijn de
radio's omhoog (LED-status is groen), maar wanneer ik het AP aansluit met de
voedingsinjector, zijn de radio's omlaag (LED-status is oranje). Hoe kan ik dit
probleem oplossen?

A. Dit probleem kan worden veroorzaakt door niet juist geconfigureerd Power over Ethernet (PoE)
parameters; voltooien deze stappen om dit probleem op te lossen :

Klik op Draadloos om toegang tot deze parameters te krijgen.1.
Klik op de koppeling Detail van het gewenste access point. De nieuwe parameters
verschijnen op de pagina Alle AP's > Details onder de PoE-instellingen.

2.

Op de pagina AP's > Details van het access point voor de PoE instellingen, klik op Power
Injector State en kies Installeren.

3.

Controleer het aankruisvakje om de stroominjector in te schakelen op het access point. Deze
parameter is vereist als de aangesloten schakelaar geen IPM ondersteunt en er een energie-
injector wordt gebruikt. Deze parameter is niet vereist als de aangesloten schakelaar IPM
ondersteunt.

4.

Q. In autonome APs, wordt Public Secure Packet Forwarding (PSPF) gebruikt om
clientapparaten die aan deze AP zijn gekoppeld, te voorkomen dat bestanden per
ongeluk met andere client-apparaten op het draadloze netwerk worden gedeeld. Is
er een equivalente optie in lichtgewicht AP's?

A. De functie of de modus die de soortgelijke functie van PSPF in lichtgewicht architectuur
uitvoert, wordt peer-to-peer blokkeringsmodus genoemd. Peer-to-peer blokkeringsmodus is
feitelijk beschikbaar voor de controllers die de LAP beheren.



   

Als deze modus is uitgeschakeld aan de controller (de standaardinstelling), dan kunnen de
draadloze clients met elkaar communiceren via de controller. Als de modus is ingeschakeld,
blokkeert deze de communicatie tussen klanten via de controller.

Het werkt alleen onder de AP's die tot dezelfde controller zijn toegetreden. Indien ingeschakeld,
blokkeert deze modus draadloze klanten die op één controller zijn afgesloten, niet van de
mogelijkheid om draadloze klanten te bereiken die op een andere controller zijn afgesloten, zelfs
in dezelfde mobiliteitsgroep.

Kan een LAP AP SNMP berichten als een IOS AP verwerken?

A. De LAP APs kunnen SNMP berichten niet in hun eentje verwerken. Om SNMP berichten te
kunnen verwerken, moet u een SNMP-community configureren in het WLC waaraan de LAP is
geregistreerd. Alle AP-informatie wordt beheerd door WLC.
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