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Inleiding

Op deze pagina wordt het volgende generatie gereedschap beschreven om uit te breiden via
draadloze LAN-controller, configuratie Analyzer (WLCoC). Het is ontworpen om te werken aan
cloud/multiplatform scenario's, die momenteel alleen WLC AireOS-besturingssysteem
ondersteunen, met plannen voor toekomstige uitbreiding.

Koppeling



https://cway.cisco.com/wireless-config-analyzer/

Functies

Parsing en analyse voor Draadloze LAN Controller (WLC) "show run-Configuration", "show
tech", "show-log"

●

Het gebruik van "show run-fig" wordt aanbevolen, omdat de best mogelijke analyse wordt
geleverd

●

Nieuwe implementatie voor de WLC Config-analyzer. het gaat om een nieuwe herformulering
van de aanvraag, met een schone en verbeterde controle

●

Op dit moment ondersteunde controles: Algemeen, Access Point (AP), Radio Frequency (RF),
Mobility, Security, mesh, Flex

●

Samenvatting van RF: Statische samenvatting op WLC, AP groep, Flex groepsniveau●

RF-gezondheidsanalyse op WLC, AP-groep, Flex groepsniveau ●

Gebruikte componenten / Wat wordt ondersteund

Enkelvoudig WLC-scenario. Geen ondersteuning voor meerdere WLC’s/bestanden●

WLC versie 8.0 en hoger. (kan oudere versies laden)●

Alle hardwaretypen voor WLC/Mobility Express (ME)●

"show run-fig"-bestand wordt in hoge mate aanbevolen. sh tech en sh logs worden ook
ondersteund , maar zullen minder informatie opleveren

●

RF-gezondheid

Het doel van de RF Health Metric is de probleemoplossing te vereenvoudigen en de mogelijkheid
te bieden om een "geautomatiseerd systeem" te hebben om probleemgebieden snel te detecteren
of er makkelijk aan te wijzen

Eigenlijk, proberen te antwoorden, "waar in mijn honderden AP's ik eerst moet kijken?" vragen

Hoofddoelstellingen

RF Health is een waarde van 0 tot 100 om een eenvoudig te begrijpen metriek te
vertegenwoordigen met de RF-kwaliteit van AP-radio (0% is dood, 100% is volledig gezond)

Elke verschillende RF-metriek heeft zijn eigen gezondheidsscore op 0-100 schaal.  Het is
makkelijker om een schaal van 0 tot 100 te begrijpen, vergeleken met hoe moeilijk het te begrijpen
zou zijn "een mogelijke cokanaalinterferentie op RSSI-47 met 20 clients aangesloten", of een
metrische open schaal.

Het idee is om door een eenvoudige correlatie of door algoritme-omzetting verschillende RF-
metriek te vertalen in meerdere eenvoudige parameters van 0-100 waarden.

slechtste metrische selectie

De huidige implementatie dwingt de AP-gezondheid van het "hoogste niveau" om de laagste van
alle individuele RF-metriek te zijn, in plaats van het gemiddelde. Verschillende

https://cway.cisco.com/wireless-config-analyzer/


samenvattingsmechanismen zouden kunnen worden geïmplementeerd op basis van het type
implementatie (d.w.z. op basis van hoge dichtheid, is het belangrijker om zorg te dragen voor het
aantal co-kanaalgebruikers/ruis/cliënt-getallen, terwijl het op snelle implementaties beter is om de
aandacht te richten op de lage-client-signaalverhouding (SNR) en de kanaalinterferer)

Samenvatting van gegevens

De gegevens worden samengevat per AP of flex groep, per frequentieband en dan per WLC (in
die volgorde).

Het samenvattingsniveau van de resulterende RF-gezondheid is niet het gemiddelde van de
apparatuur in de RF, aangezien het verschillende slechte scenario's zou verbergen (0 + 100=50).
Het is gemarkeerd als goed/middelmatig/slecht, op basis van welk percentage van de elementen
op goede gezondheid gericht is, enz (d.w.z. als een derde van de elementen op <40% ligt, wordt
het als slecht gemarkeerd).

RF Health zou de "gemakkelijk te begrijpen" 0-100 metriek vertegenwoordigen, waarbij de ruwe
gegevens beschikbaar zijn via de "RF Stats"-weergave, die dezelfde samenvattingsniveaus
omvat. Het gezondheidsgedeelte is voor de gemeenschappelijke beheerder/gebruiker, die snel
kan worden bekeken, makkelijk te begrijpen is en de statusweergave zou handig zijn voor het
oplossen van problemen/analyse op laag niveau

RF-gezondheidsindicatoren

Co-kanaals nabuurschapsgebruik

 Dit krijgt een lijst van AP's die op het zelfde kanaal werken als het huidige AP, en zet een gewicht
op elk, toevoegend metrisch gebaseerd op het huidige kanaal van de buur gebruikt tegenover de
"afstand" van AP (dichtbij gegevens).  Het correleert dichtbij AP's tegen hun activiteit die de
huidige AP beïnvloedt. De impact van elke AP op hetzelfde kanaal wordt toegevoegd. Het doel is
dat AP's die dichter bij het huidige AP (hoger RSSI) liggen met een hoger kanaalgebruik, een
grotere impact zullen hebben op de RF-gezondheid

Co-kanaals overlappend

Dit krijgt de lijst van dichtbij gelegen APP's op het huidige kanaal, en correleert hun huidige
bedrijfsmacht (Transmission Power Control - TPC) tegen hun huidige RF afstand (dichtbij
gegevens). Het creëert een relatie tussen nabijgelegen APP's en hun operationele macht over de
mate van overlapping die zij hebben op het huidige exploitatiekanaal van het beoordeelde AP.

Het doel is dat Aps die dichter bij het huidige AP (hoger RSSI) liggen met een hoger
bedrijfsvermogen, een grotere impact zal hebben op de gezondheid van RF, onafhankelijk van
hun huidige TX-gebruik. het is een cumulatief effect voor alle AP's op hetzelfde kanaal als het
beoordeelde AP

Kanaal voor ruis

Deze metriek correleert een gedetecteerd ruis-effect op het huidige besturingskanaal vs de
"kanaalafstand" waar het geluid werd gedetecteerd



Er zijn 2 verschillende operationele modi:

In 2,4 GHz geval:●

We moeten een afnemende impact toewijzen afhankelijk van de afstand van het kanaal waar
het geluid wordt gezien. Hetzelfde kanaal heeft een impact van 100%, het volgende kanaal is
80%, dan 40%, enzovoort.

Bijvoorbeeld, als AP op kanaal 1 is, wordt het lawaai in kanaal 5 impact verminderd als impact
van 20%

Vervolgens wordt de geluidsmeting omgezet in een schaal van 0 tot 100 (gecompenseerd
lawaai). Geluidsniveau onder -80 dBm wordt geacht geen invloed te hebben, lawaai boven -
50 dBm is 100% impact

In 5.0 geval:●

Als ruis op een zijkanaal staat (AP is op 100, ruis op 104), trekken we 36 af van het
gedetecteerde geluidsvermogensniveau (dit is gebaseerd op kanaalmasker voor 11a operatie.
De verkregen statische waarde is een "voldoende vereenvoudiging"). Bij het gereedschap zal
rekening worden gehouden met kanaalbonding (40, 80, 160)

Zelfde kanaal uitstralen

Verlenging van de vorige procedure. Geluidsmeting wordt omgezet in een schaal van 0 tot 100
(gecompenseerd lawaai). Ruis van minder dan -80 dBm wordt geacht geen invloed te hebben, ruis
van meer dan -50 dBm heeft een invloed van 100%. Er wordt geen "zijkanaalafleiding"
afgetrokken, dus dit is in wezen de directe omzetting van het ontvangen geluidsvermogensniveau
naar een schaal van 0 tot 100 op basis van de bovenstaande parameters

Kanaalinterferentie

Gelijkaardig aan ruis correlatie, maar toegepast op andere WiFi-activiteit op het kanaal. Het bereik
is anders, omdat AP's normaal met Interference (WiFi-activiteit) naast elkaar kunnen bestaan,
beter dan met willekeurig ruis. Een waarde van -50 wordt beschouwd als 100% volledig effect; -90
wordt beschouwd als 0% effect.  Interferentie heeft een waarde van "tijd" percentage in RRM-
metriek. We zetten meer dan 30% van de tijd om als volle impact (100%),

Kanaalinterferentie

Gelijkaardig aan ruis correlatie. Het bereik is anders, omdat APs normaal met interferentie (WiFi-
activiteit) samen kunnen bestaan beter dan met willekeurig geluid. Een waarde van -50 wordt
beschouwd als 100% volledige impact, -90 wordt beschouwd als 0% impact/interferentie heeft een
waarde van "tijd" percentage in RRM metriek. We zetten meer dan 30% van de tijd om als volle
impact (100%),

Lage SNR-clients

Doel is om klanten die op slechte SNR-niveaus zijn aangesloten (<=20dBm) om te zetten naar
een schaal van 0 tot 100.
Pastjes die continu een hoog aantal lage SNR klanten hebben zullen of een radioverbinding op de
dichtbij gelegen Aps (veroorzaakt Aps om te zwerven/te gebruiken deze), een dekkingsprobleem



(slechte plaatsing) of een client roam bug (sticky client) aangeven
het is niet geëvalueerd voor AP met minder dan 5 klanten

Radiogebruik

Dit is directe vertaling van het radiogebruik. Gebruik 0 zonder impact, 60 als volledige impact

AP op 30% van het radiogebruik zou dus gaan stijgen als RF gezondheids Radio Utilization van
50%

Cleanair Interferers

Doel is om niet-Wi-Fi gedetecteerde apparaten om te zetten naar een schaal van 0-100. De
metrische controle van het apparaat Duty Cycle (40% wordt vertaald als 100% impact), versus het
kanaal (100% impact voor het kanaal, plus minder impact voor side-channel scenario's in 2.4),
versus de RSSI gemeten voor het signaal

Veelgestelde vragen

Wat moet ik laden om dit gereedschap te gebruiken?

Momenteel: een "show run-Configuration" van een AireOS WLC

Optioneel: 'show tech' van AireOS. Andere bestandstypen zullen worden toegevoegd

Hoe gebruik ik het menu?

Als u op elk van de opties klikt, zal het de betreffende sectie tonen of verbergen

Zijn alle cheques/berichten van WLCCA verspreid?

Alle controles worden uitgevoerd, met uitzondering van:

Spraakadapters (binnenkort beschikbaar)●

Config-vergelijking tussen controllers●

Is het mogelijk de informatie naar een CSV/XLS te exporteren?

Op de huidige implementatie, nee, is het niet mogelijk, alhoewel u de resultaten kunt kopiëren en
plakken in Excel

Ik heb een foutrapport/opdracht...

Goed!, schrijf alsjeblieft naar :wireless-analyzer@cisco.com

Wat zijn de kleuren in de berichten?

Lichtrood: foutenniveau●

mailto:wireless-analyzer@cisco.com


Lichtgeel: Waarschuwingsniveau●

Lichtgroen: Informatie●

Zijn de controles dezelfde als in WLCCA?

In het algemeen wel.  We hebben dezelfde boodschap-ID's behouden als in WLCCA. Sommige
berichten zijn aangepast of verbeterd, bijvoorbeeld, ze zullen altijd verwijzen naar het nummer van
de radiogateway, niet naar 2,4 of 5 GHz radio's, omdat AP's nu over hardware met meerdere
banden beschikken

Wat zijn de belangrijkste verschillen met betrekking tot de controles met WLCCA?

AP-radio's worden nu alleen gecontroleerd als ze op "client servicing mode" staan, wat
betekent dat AP is ingeschakeld, de modus is voor klanten (niet monitor, snuffer, etc.) radio
omhoog en het heeft een geldige energie- en kanaalinstellingen. RF-stats worden ook bij dit
scenario gevolgd

1.

AP-berichten, en WLC Interface, WLAN, Mobility-berichten worden samengevat door ID,
waarbij elk bericht de betrokken afzonderlijke elementen telt. 

2.

Waarom geeft de toepassing nu een samenvatting van de berichten?

Het idee is om de totale beeldverhouding "reëel" die door het berichtrapport wordt gebruikt, te
verminderen. Dit was nodig voor een goede integratie in het proces van TAC-case
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