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Introdução
Este artigo tentará explicar o conceito do modelo licenciar RTU usado no controlador do Wireless LAN 3504, 5520 e 8540 (WLC) respondendo a maioria de
perguntas comum que o tac Cisco recebe dos clientes. Todos os comandos e screenshots são recolhidos em 3504 WLC que executam a imagem de
8.8.100.0.

Q. Que tipo de licenciar existe no controlador do Wireless LAN
3504?
Apoios dos controladores do Wireless LAN A. 3504, 5520 e 8540 2 tipos de licenças:

Licenciar RTU (Direito-À-uso) ●

Smart-licenciar●

Este artigo explica somente licenciar RTU. A informação sobre o desenvolvimento esperto licenciar pode ser encontrada AQUI.

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/wireless/technology/mesh/8-2/b_Smart_Licensing_Deployment_Guide.html


Q. Como o modelo licenciar RTU trabalha?
O modelo licenciar A. RTU (Direito-à-uso) (com aceitação do contrato de licença do utilizador final) é um modelo baseado honra licenciar criado para umas
distribuições de rede mais rápidas e mais flexíveis. Para cada AP juntado ao controlador, uma contagem da licença é exigida.

A menos que as licenças forem construídas dentro, podem livremente ser transferidas entre controladores (com algumas limitações, descritas mais tarde no
artigo). Com modelo RTU, 3504 apoios WLC até 150 Access point, 5520 apoios WLC dos apoios 1500 e 8540 WLC até 6000 Access point.

Nota: Licenciar RTU está disponível começando a liberação 8.5

Q. Como eu seleciono que o tipo de licenciar é usado?
R. Na interface da WEB do controlador, navegue ao tipo de Management->Software Activation->License e do menu suspenso ajuste o tipo licenciar para ser
RTU. A imprensa aplica-se para salvar os ajustes.

Alternativamente, pode ser feita do CLI usando o comando seguinte (a repartição é exigida):

(Cisco Controller) >config licensing rtu

Changing the licensing model requires a reboot of the WLC (Manually).

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

Q. Como eu adiciono (para ativar) e removo licenças AP?
R. Sob Management->Software Activation->Licenses do menu dropdown seleto “adicionar”, entram na quantidade de licenças que você quer adicionar e
pressionar “ajustou a contagem”. Um indicador do contrato de licença do utilizador final estalará. Você tem que aceitá-lo cada vez que você deseja
adicionar/licenças da supressão. EULA completo pode ser encontrado AQUI. 

Importante: É permitido somente você adicionar a quantia exata das licenças que você comprou. Cisco é autorizado a confirmar que sua habilitação
do Access point está licenciada corretamente.

/content/en/us/about/legal/cloud-and-software/end_user_license_agreement.html


Depois que você aceita, as licenças permanentes estarão adicionadas. Este tipo de licença é sabe geralmente como a licença do adicionador AP. Se você
escolhe a supressão do menu de gota para baixo, as licenças estarão suprimidas.

Alternativamente, as licenças podem ser adicionadas/removido do CLI usando comandos seguintes:

(Cisco Controller) >license add ap-count <number_of_licenses> (Cisco Controller) >license delete ap-count

<number_of_licenses>

Q. Onde eu transfiro o arquivo de licença?
Os arquivos A.License não existem on3504 (nem em 5520/8540) WLC. Você simplesmente tem que adicionar a quantidade de licenças que você comprou.

Q. Como eu instalo o arquivo de licença?
A.There não é nenhuma arquivo de licença nem instalação do arquivo de licença em 3504 (nem em 5520/8540). As licenças simplesmente têm que ser
adicionadas.

Q. Onde eu transfiro licenças para recursos especiais?
R. Não há nenhum recurso especial que exige licenças. Uma licença é exigida para cada AP que é juntado ao controlador. 

Q. Que é licença da avaliação (ap_count)?
A.A licença de avaliação é um programa demonstrativo/licença de teste significada ser usado durante o desenvolvimento da rede e das fases de teste.
Expira após 90 dias. O EULA indica que você está obrigado pagar pela contagem especificada da licença no prazo de 90 dias do uso. A licença de avaliação
vem com o controlador e não pode ser suprimida. Uma vez que você adiciona licenças permanentes, o estado da licença de avaliação mudará simplesmente
a “inativo”.

Nota: O tac Cisco recomenda adicionar o mais cedo possível licenças permanentes AP.

Q. As licenças são amarradas a um controlador wireless?
R. Ao comprar o WLC e as licenças do Access point, há 2 opções:



Controlador de compra com as licenças incorporados1.
Controlador e licenças de compra separadamente2.

Se suas licenças AP são compradas separadamente, você pode livremente transferi-las entre todos os dois 3504, 5520 ou 8540 controladores wireless.

Se suas licenças AP são construídas no controlador, você não poderá transferi-las. EULA menciona aquele também:

Você não poderá suprimir d. Nem sequer a restauração ou a upgrade da imagem da fábrica podem mudar esta.

O suporte de TAC não poderá ajudá-lo nesta situação. A melhor maneira de resolver a edição é contactar seu gerenciador de conta ou equipe de vendas,
poderão ajudar-lhe.

Nota: O  tac  Cisco recomenda comprar  o  controlador  e  as  licenças  separadamente.  Isto fornece  muito  mais  a  flexibilidade  e  permite  as
licenças movidas no futuro.

Q. Posso eu transferir licenças entre 3504, 5520 e 8540 WLC?
R. Sim, você pode livremente transferir licenças entre todos os dois 3504, 5520 ou 8540 controladores. Para fazer isso, apenas remova a quantidade
desejada de licenças AP de uma e adicionar o mesmo valor a outra.

Q. Posso eu transferir licenças entre 3504/5520/8540 e outros
controladores mais velhos (por exemplo 2504, 4400, 5508, 7510,
8510)?
R. Não, não é permitido você transferir licenças AP entre 3504/5520/8540 e uns controladores mais velhos como 2504/4400/5508/7510/8510.

Q. Meu estado da licença diz que é “Active, Não-Em-uso”. Por
quê?
R. Se um estado da licença é ativo, mas não ele uso, significa que a licença é ativa, mas não há nenhum AP juntado a esse controlador que está usando a



licença dita. Uma vez que o AP se junta ao controlador, o estado da licença estará mudado ao “Active, no uso”.

Q. Onde posso eu ver a quantidade de licenças usadas e
restantes?
R. Na interface da WEB do controlador sob estatísticas de Management->Software Activation->License,  você pode ver  o  total,  usado e a licença
permanecendo AP conta:

Isto pode igualmente ser feito do controlador CLI usando o comando seguinte:

(Cisco Controller) >show license capacity

Licensed Feature    Max Count         Current Count     Remaining Count     Remaining Capacity

----------------------------------------------------------------------------------------------

AP Count            10                2                 8                   148/150

Q. Eu sou incapaz de suprimir de licenças: erro “não são
diminuídos a contagem da licença do adicionador”. Como eu a
fixo?
R. Este erro estalará acima somente quando você está tentando suprimir das licenças que são construídas no controlador na altura da compra. Nem sequer
a restauração ou a upgrade da imagem da fábrica mudarão esta. O apoio do tac Cisco não poderá ajudá-lo nesta situação. Contacte seu gerenciador de
conta ou equipe de vendas, poderão ajudar-lhe.

Q. Há uma quantidade mínima de licenças exigidas para permitir
HA SSO entre 2 WLC?
R. Não. Ao contrário de uns controladores mais velhos, 3504, 5520 e 8540 WLC podem estabelecer HA SSO mesmo com a somente 1 licença AP instalada.

Q. Eu tenho dois WLC sem licenças incorporados e eu quero



executá-las na Alta disponibilidade (HA). Como eu adiciono as
licenças?
R. Após ter estabelecido o HA, o número total de licenças será igual ao número de licenças no controlador principal. Após o esse, vá simplesmente a
Management->Software Activation->Licenses na interface da WEB e adicionar a quantia adicional das licenças que você comprou.

Q. Eu tenho dois WLC com licenças incorporados e eu quero
executá-las no modo HA. Como eu adiciono as licenças?
A. Exemplo: Um controlador (pretendido ser preliminar) tem 40 licenças incorporados, o outro (pretendido ser secundário) tem 20 licenças incorporados.
Uma vez que você estabelece o HA SSO entre elas, a contagem incorporado da licença será igual ao número de licenças no controlador principal, neste
exemplo 40. Adicionar simplesmente as 20 licenças permanecendo ao controlador.

Q. Eu já tenho dois WLC que são executado no modo HA. Eu
comprei licenças adicionais AP. Como eu os adiciono?
A. Adicionar simplesmente a quantidade de licenças que você comprou na interface da WEB do controlador principal sob Management->Software Activation-
>Licenses.

Q. Como licenciar trabalha na Alta disponibilidade do modo N+1?
A. Adicionar simplesmente a quantidade de licenças que você comprou a todos os controladores. Não haverá nenhuma violação da licença enquanto o
número comprado licenças é mais alto ou igual ao número total de AP juntados em todos os controladores na Alta disponibilidade N+1.
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