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Introdução

Quando a arquitetura unificada Sem fio de Cisco é distribuída, o Lightweight Access Points do
Cisco Aironet (regaços) pode descobrir os controladores do Wireless LAN (WLCs) que usam o
servidor DNS quando o WLC está em uma sub-rede diferente do que o REGAÇO.

Este original descreve como configurar o servidor DNS de Microsoft Windows 2016 para a
descoberta de WLC.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conhecimento básico dos servidores DNS●

Conhecimento básico do controle e do abastecimento do protocolo dos pontos de acesso
Wireless (CAPWAP)

●

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

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 sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.



Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Descoberta DNS do controlador do Wireless LAN

O AP de pouco peso (REGAÇO) pode descobrir controladores com seu Domain Name Server
(DNS). Para que o Access Point (AP) faça assim, você deve configurar seu DNS para retornar IP
address do controlador em resposta a CISCO-LWAPP-CONTROLLER.localdomain, onde o
localdomain é o Domain Name AP. Quando um AP recebe um IP address e uma informação de
DNS de um servidor DHCP, contacta o DNS para resolver CISCO-CAPWAP-
CONTROLLER.localdomain. Quando o DNS envia uma lista de IP address do controlador, o AP
envia pedidos da descoberta aos controladores.

O AP tentará resolver o nome DNS CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.localdomain. Quando o AP
pode resolver este nome a uns ou vários IP address, o AP envia um mensagem de descoberta do
unicast CAPWAP ao IP address resolved. Cada WLC que recebe o mensagem request da
descoberta CAPWAP responde com uma resposta da descoberta do unicast CAPWAP ao AP.

A próxima seção descreve como configurar o server de Microsoft Windows 2016 para a
descoberta de WLC.

Configurar

Configurações

Execute o comando “mmc” do menu iniciar do Windows. 1.

https://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
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