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Introdução

Este documento descreve como provision e para configurar Cisco engrene os Access point (AP)
que usam a infraestrutura 3.x da prima de Cisco. 

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Distribua um gabarito de configuração na infraestrutura principal 3.x●

Componentes Utilizados



As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Infraestrutura principal 3.x●

Controlador Lan do Cisco Wireless ●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Pontos de acesso raiz (RAP)

Os pontos de acesso raiz têm conexões ligadas com fio, por exemplo, regresso dos Ethernet a
uma rede ligada com fio ao controlador do Wireless LAN (WLC).

Access point da malha (MAPA)

Os Access point da malha têm conexões Wireless a seu WLC. Os mapas comunicam-se entre se
e de volta ao RAP com o uso das conexões Wireless sobre o regresso do rádio 802.11a. Os
mapas usam o protocolo wireless adaptável do trajeto de Cisco (AWPP) a fim determinar o
melhor caminho através dos outros Access point da malha ao controlador.

Configurar

O abastecimento e a malha AP configurar através do WLC são demonstrados bem pelo exemplo
de configuração da rede de malha do controlador do Wireless LAN do documento para as
liberações 5.2 e mais atrasado, e muito direto. Contudo, quando se trata de uma distribuição em
larga escala onde uma quantidade significativa de necessidade repetida do trabalho,
infraestrutura principal de Cisco possa acelerar o desenvolvimento com suas funções originais
tais como moldes do dispositivo.   

Etapa 1. Telnet/SSH e conexão SNMP estabelecidos do WLC na infraestrutura
principal.

Assegure-se de por favor que as credenciais corretas do início de uma sessão SSH/Telnet assim
como os detalhes SNMP estejam configurados na prima.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/aironet-1522-lightweight-outdoor-mesh-access-point/113678-wlan-mesh-config-ex.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/aironet-1522-lightweight-outdoor-mesh-access-point/113678-wlan-mesh-config-ex.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/aironet-1522-lightweight-outdoor-mesh-access-point/113678-wlan-mesh-config-ex.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/aironet-1522-lightweight-outdoor-mesh-access-point/113678-wlan-mesh-config-ex.html


Pressione a sincronização e assegure-se de que a cópia da configuração seja
atualizada. 

Etapa 2. Moldes estabelecidos WLC na infraestrutura principal.

Configurar configurações globais da malha.

Navegue à configuração > aos moldes > às características & às Tecnologias > ao controlador > à
malha > aos ajustes da malha e configurar as opções requerida para o desenvolvimento. Clique
então a salvaguarda como o molde novo para salvar o molde.



Adicionar o MAC address da malha AP ao filtro MAC do controlador.

Navegue ao > segurança da configuração > dos moldes > das características & das Tecnologias
> do controlador > ao AAA > ao MAC que filtra e adicionar endereços MAC do MAC address do
AP. 

Se a importação de grande escala é precisada, clique por favor sobre o botão circundado no
vermelho, e siga o molde do exemplo para tabular a informação detalhada AP enquanto um



arquivo CSV a ser importado. 

Clique sobre a salvaguarda como o molde novo para salvar este molde de filtração MAC na
extremidade. 

Etapa 3. Moldes estabelecidos AP na infraestrutura principal.

Navegue à configuração > aos moldes > ao Lightweight Access Points e crie um molde novo. Crie
por favor dois moldes diferentes para o RAP e o MAPA e adicionar quaisquer
características/ajustes que forem usados no desenvolvimento tal como um nome do nome de
grupo de bridge (BGN), um apoio do LAN virtual (VLAN) e um papel definidos pelo utilizador, ao
molde. O exemplo mostra um MAPA com apoio do vlan múltiplo, e duas relações (esse tronco
alguns VLAN diferentes em duas portas), e um BGN personalizado (HTTS-TEST Nomeado).



O exemplo mostra um RAP com apoio do vlan múltiplo e um HTTS-TEST nomeado BGN
personalizado.

A fim editar a configuração de vlan de uma interface particular, selecione por favor a relação que
você gostaria de editar, e clique sobre o botão Edit à esquerda o interesse do esquerdo superior
da seção das interfaces Ethernet. Note por favor que o ID de VLAN aqui é equivalente ao VLAN
nativo ID no ajuste WLC. O tronco os ID é o VLAN ID que são precisados de ser em tronco em
uma porta específica. 

Etapa 4. Moldes estabelecidos CLI para algumas opções faltantes na infraestrutura
principal para o WLC ou o AP.

Devido à razão que não todos os ajustes estão disponíveis na prima, os moldes CLI são



necessidade de traçar e automatizar nosso processo de desenvolvimento para algumas opções
globais da malha tais como o VLAN transparente. A fim configurar esta parte, navegue por
favor ao > segurança da configuração > dos moldes > das características & das Tecnologias > do
controlador > à filtração AAA > MAC. Uma amostra de índice CLI na prima a fim desabilitar o
VLAN transparente no ajuste global WLC é:

<MLTCMD>config mesh ethernet-bridging vlan-transparent disable

y</MLTCMD>

Esta é a razão pela qual um y é precisado na segunda linha:

(Cisco Controller) >config mesh ethernet-bridging vlan-transparent enable

Changing VLAN Transparent will affect the clients connected to AP Ethernet interface.

Are you sure you want to continue? (y/N)y

Vlan Transparent mode has been disabled

e idealmente, todas as respostas a alguns prompts de advertência (tais como y ou N) deve ser
tomado na consideração quando um molde detrabalho CLI for escrito. 

Nota: o encabeçamento <MLTCMD> e </MLTCMD> é precisado para toda a combinação
CLI que for mais de uma linha. Para obter mais informações sobre de como criar um molde
de trabalho CLI na prima, refira por favor este guia PI 3.2. Criação de molde definido pelo
utilizador CLI com comando da linha única e da múltipla linha.

Etapa 5. Reveja e distribua os moldes que são configurados.

Há alguns tipos de moldes que estão configurados e reveem por favor toda a informação antes
que esteja distribuído. 

Molde dos ajustes da malha sob moldes do controlador●

CLI de opções faltantes sob moldes CLI●

Molde de filtração MAC sob moldes AAA●

Ajustes RAP/MAP sob moldes de pouco peso AP ●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/cloud-systems-management/prime-infrastructure/211574-PI-3-2-Creation-of-User-Defined-CLI-Tem.html
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Geralmente, os primeiros três moldes estão precisados de ser distribuídos a um controlador,
antes que RAP/MAPs estejam conectados através de uma porta prendida e se juntarem ao WLC.
Depois que MAP/RAP se juntou ao WLC através de uma porta prendida, você pode empurrar os
ajustes RAP/MAP da infraestrutura principal para AP. Finalmente, quando o MAPA é desligado da
conexão ligada com fio e se junta ao RAP através dele regresso wireless, você pode testar a
Conectividade da Rede sem fio 

Verificar

Verifique o estado da malha AP.

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Quando você esperar AP para se juntar ao WLC, por favor sincronização o controlador na prima
outra vez e para navegar para monitorar > elementos > dispositivos de rede controlados e para
usar a ponte da palavra-chave na coluna do modo AP para filtrar para fora qualquer MAP/RAPs.
Registrado na coluna do status operacional significa que o AP está juntado com sucesso o
controlador. 

A fim verificar os pais de um MAPA ou todas as crianças de um RAP, navegue por favor para
engrenar > os links da malha para mais detalhes. Se você gostaria de estabelecer um pai
preferido para um MAPA específico, de passar por favor a etapa 3 na seção anterior e de
configurar um pai preferido. 



Verifique o status de trabalho dos moldes distribuídos.

A fim ver o estado do trabalho do desenvolvimento de cada molde, navegue por favor à
administração > aos painéis > ao painel do trabalho > (o nome do molde distribuído)

Troubleshooting

Esta seção fornece a informação que você pode se usar para pesquisar defeitos sua
configuração.

Prima do caso 1.: Erro do painel do trabalho “: Conexão cronometrada para fora ao
executar o comando”

Verifique por favor o comando no molde CLI e assegure-se de que os encabeçamentos MLTCMD
estejam incluídos se há mais de um comando no molde.

Prima do caso 2.: Erro do painel do trabalho “: Conexão fechada ao executar o
comando”

Verifique por favor as credenciais do telnet/SSH para ver se há o WLC e assegure-se de que o
protocolo correto esteja selecionado. 

Informações Relacionadas

PI 3.2. Criação de molde definido pelo utilizador CLI com comando da linha única e da●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/cloud-systems-management/prime-infrastructure/211574-PI-3-2-Creation-of-User-Defined-CLI-Tem.html


múltipla linha
Exemplo de configuração da rede de malha do controlador do Wireless LAN para as
liberações 5.2 e mais atrasado

●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●
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