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Introdução

Este original explica como ajustar ou restaurar manualmente a informação de configuração
estática em IO e em Access point de ClickOS (os APs)

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conhecimento básico da configuração de CAPWAP APs e de controladores de LAN do Cisco
Wireless (WLC)

●

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

●

Componentes Utilizados

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

Cisco 5520 WLC que executa a versão de firmware 8.8.111.0●

Série AP de Cisco AIR-CAP3702I-E-K9●

Série AP de Cisco AIR-AP4800-E-K9●

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.

Configurar manualmente o AP

Em uma instalação nova, quando um AP é incapaz de encontrar um WLC usando os algoritmos
da descoberta, você pode estaticamente configurar a informação necessária juntar-se a um
controlador através da porta de Console e ao comando line interface(cli) do AP. Refira o registro
de pouco peso AP (REGAÇO) a um controlador do Wireless LAN (WLC) para obter mais
informações sobre dos algoritmos da descoberta de WLC e do processo de registro do REGAÇO.

A fim configurar manualmente a informação estática em um REGAÇO usando a interface CLI AP,
você pode usar estes comandos CLI do modo exec:

Para os IO baseados APs:●

AP#capwap ap ip address <IP address> <subnet mask>

AP#capwap ap ip default-gateway <IP-address>

AP#capwap ap primary-base <WLC-sysname> <IP-address>

AP#capwap ap secondary-base <WLC-sysname> <IP-address>

 (optional)

AP#capwap ap hostname <name>   (optional)

Para ClickOS baseou APs:●

AP#capwap ap ip <IP-address> <subnet mask> <default-gateway> [<dns1-ip-address> <dns2-ip-

address> <domain>]

AP#capwap ap primary-base <WLC-sys-name> <IP-address>

AP#capwap ap hostname <name>   (optional)

Nota: Você dever emitir estes comandos quando no modo enable. O padrão permite a senha é
Cisco.

A informação estática configurada com os comandos CLI é usada pelo AP para juntar-se a um
controlador. Após ter-se juntado ao controlador, o usuário pode configurar ajustes novos no
REGAÇO através do controlador.

Restaure a configuração LWAPP no REGAÇO

Quando você move seu AP para um lugar diferente em sua rede e o REGAÇO não pode se juntar
ao WLC precedente, ou se você quer reconfigurar manualmente o AP para se juntar a um outro
WLC, você tem que incorporar a informação do controlador nova a fim permitir que seu AP
associe com um controlador diferente.

Restaure o REGAÇO com WLC

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_tech_note09186a00806c9e51.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_tech_note09186a00806c9e51.shtml


Além do que os métodos precedentes, você pode igualmente restaurar a configuração do
REGAÇO do WLC. Quando o REGAÇO é registrado ao controlador, você pode usar estes
comandos do controlador a fim restaurar a configuração no REGAÇO:

Use o comando claro da manter-IP-configuração do <ap-name> da configuração ap a fim
cancelar as configurações de todo o AP para optar, à exceção da configuração do IP Estático
do AP.

●

Use o comando claro do <ap-name> da configuração ap a fim cancelar as configurações de
todo o AP para optar, que inclui a configuração do IP Estático do AP.

●

Restaure o REGAÇO com o CLI

A fim usar-se que método que você precisa de entrar ao modo do console AP no modo exec do
privilégio:

Para os IO baseados APs:●

AP#capwap ap ip <IP-address> <subnet mask> <default-gateway> [<dns1-ip-address> <dns2-ip-

address> <domain>]

AP#capwap ap primary-base <WLC-sys-name> <IP-address>

AP#capwap ap hostname <name>   (optional)

Para ClickOS baseou APs:●

AP#capwap ap ip <IP-address> <subnet mask> <default-gateway> [<dns1-ip-address> <dns2-ip-

address> <domain>]

AP#capwap ap primary-base <WLC-sys-name> <IP-address>

AP#capwap ap hostname <name>   (optional)

Restaure o REGAÇO completamente com botão reset.

A fim usar-se que método que você precisa de ter o acesso físico ao AP. O processo é o mesmo
para IO e ClickOS APs.

Desligue a potência do AP.1.
Pressione e guarde o “botão mode” no AP e forneça a potência ao AP.2.
Mantenha a posse do botão mode para 20seconds ou mais.3.

Em APs baseados IO:●

AP#capwap ap ip <IP-address> <subnet mask> <default-gateway> [<dns1-ip-address> <dns2-ip-

address> <domain>]

AP#capwap ap primary-base <WLC-sys-name> <IP-address>

AP#capwap ap hostname <name>   (optional)

Em ClickOS baseou APs:●

AP#capwap ap ip <IP-address> <subnet mask> <default-gateway> [<dns1-ip-address> <dns2-ip-

address> <domain>]

AP#capwap ap primary-base <WLC-sys-name> <IP-address>



AP#capwap ap hostname <name>   (optional)

Como desabilitar o botão reset no AP se registrou ao controlador

A fim desabilitar o botão reset no AP registrou-se ao controlador, usa este comando CLI:

(Cisco Controller) >config ap rst-button disable <AP NAME>

Troubleshooting

Você pode usar este comando debug em um REGAÇO com uma porta de Console pesquisar
defeitos o problema relativo à atribuição do IP address:

Em APs baseados IO: debug ip udp●

Em ClickOS baseou APs: debugar eventos DHCPdebugar erros DHCPdebugar
pacotes DHCP

●

Nota: Se o AP não tem nenhuma porta de Console, é necessário tomar um farejador de
rastreamento prendido da porta que o REGAÇO está obstruído em para considerar que pacotes
estão sendo recebidos e transmitidos ao REGAÇO.

Você pode usar estes comandos debug a fim monitorar o processo de descoberta com o WLC
CLI.

Em IO e em ClickOS baseou APs:

debugar eventos de cliente do capwap●

debugar erros de cliente do capwap●

debugar o detalhe do cliente do capwap●
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