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Introdução

Este original descreve as etapas a fim programar uma Disponibilidade do Service Set Identifier
(SSID) nos controladores do Wireless LAN (WLC) com infraestrutura principal (PI).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

PI●

Configurar WLCs com PI●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

Cisco WLC 5508 8.3.140.0 sendo executado●

PI 3.1●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos usados neste original começaram com uma
configuração cancelada (do padrão). Se sua rede está viva, assegure-se de que você
compreenda o impacto potencial do comando any.

Configurar

As etapas que precisam de ser seguidas a fim programar um SSID com o PI são como segue:

Etapa 1. Navegue para inventariar > dispositivos de rede > controlador do Wireless LAN. Clique
sobre o nome WLC segundo as indicações da imagem.



Etapa 2. Navegue à configuração > à configuração WLAN. Na configuração WLAN, escolha o
estado programado do menu suspenso segundo as indicações da imagem. Configurar as tarefas
programadas conforme a exigência.

Etapa 3. Permita um SSID.

Nesta etapa, você pode ver como permitir o SSID. Como um exemplo, você pode ver como
programar o SSID tais que fica permitido dos de segunda-feira a sexta-feira entre 8:00 AM a 7:00
PM e continua a ficar permitido durante o fim de semana de 8:00 AM em sábado.

A tarefa 1. seleta o status administrativo como o tempo permitida, da programação de 8 e
seleciona o botão de rádio diário como a opção do retorno, como igualmente mostrado na
imagem.



Você pode escolher o diário do botão de rádio ou alternativamente, escolher o semanário e
selecionar todos os dias da semana. Também, para a ocorrência semanal em todo o dia
particular, tenha o dia verificado segundo as indicações da imagem.

Etapa 4. Desabilite o SSID.

Neste tiro de tela do exemplo, o SSID é desabilitado somente em dias úteis e ficará permitido nos
fins de semana.

Tarefa 2. seleta o status administrativo tão deficiente, tempo da programação quanto 19 horas,
retorno como semanal e segundo as indicações da imagem.



Selecione o SSID, tempo agendado do menu suspenso e selecione o botão de rádio de
Recurence.

Verificar

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

A fim ver ou fazer mudanças, navegue à configuração > tarefas de configuração programadas.

Do menu esquerdo do sidebar, clique a configuração WLAN e selecione o nome de tarefa da
programação a fim abrir a página do detalhe da programação WLAN segundo as indicações da
imagem.

Nesta página, clique sobre a tarefa e você pode alterar a data e hora da tarefa programada.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.
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