Entender o modelo de configuração dos
controladores sem fio Catalyst 9800
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Introduction
Este documento descreve, em detalhes, o novo modelo de configuração de tags e perfis
disponíveis nos Catalyst 9800 Series Wireless Controllers. Ele também fornece uma
apresentação sobre as várias opções de GUI - com base em assistente e menu disponíveis para
projete e implante sua WLC 9800 para atender SSIDs em vários locais.
Vídeo: Configuração básica do Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller

Informações gerais
Se você está familiarizado com os Controladores de LAN sem fio (WLCs) do AireOS, você
conhece os Pontos de acesso (APs) e os Grupos FlexConnect. Esses grupos permitem que você
controle quais recursos (Ex.: quais redes locais sem fio [WLANs] ou perfis de radiofreqüência [RF]
estão disponíveis para cada AP, com base em sua associação de grupo de APs.
Nas WLCs 9800, as tags são usadas para controlar os recursos disponíveis para cada AP. As
marcas são atribuídas a cada AP e dentro de cada tag, você pode encontrar todas as
configurações que foram aplicadas ao AP.
Há três marcas:
Marca de política
Etiqueta do local
RF Tag
Esquema visual de uma configuração de AP:
●

●

●

Marca de política
A etiqueta de política é o link entre um perfil de WLAN [Service Set Identifier (SSID)] e um perfil
de política.

●

Perfil da política

Dentro de um perfil de política, você pode especificar a ID da rede local virtual (VLAN), se o
tráfego for comutação central ou local, âncoras de mobilidade, qualidade de serviço (QoS),
temporizadores, entre outras configurações.
●

SSID

Dentro de um SSID você pode especificar o nome da WLAN, o tipo de segurança para a WLAN,
protocolos avançados como 802.11k entre outras configurações.
Etiqueta do local
A tag de site define se os APs estão no modo local ou no modo Flexconnect . Outros modos de
AP como Sniffer, Sensor, Monitor, Bridge podem ser configurados diretamente no AP. A tag de
site também contém o Perfil de união AP e o Perfil Flex que são aplicados ao AP.
Nota: A configuração Flex Profile somente se tornará disponível se a configuração Local
Site estiver desativada.

Perfil de adesão AP
Dentro de um Perfil de junção de AP, você pode especificar configurações como temporizadores
de Controle e Provisionamento de Pontos de Acesso Sem Fio (CAPWAP), acesso remoto a APs
(Telnet/Secure Shell [SSH]), configuração do controlador de backup e outros.
●

Perfil Flex
Em um perfil Flex, você tem configurações como cache do Address Resolution Protocol (ARP),
mapeamento de VLAN/ACL e assim por diante.
●

RF Tag
Dentro de uma marca de RF, você pode selecionar qualquer perfil de RF ou selecionar para usar
a configuração de RF global.

●

Perfil de 2,4 GHz

Permite definir taxas de dados específicas a serem usadas, configurações de Controle de
Potência de Transmissão (TPC), Atribuição de Canal Dinâmico (DCA) e algumas outras
configurações de Gerenciamento de Recursos de Rádio (RRM) para a banda de 2,4 GHz.
Perfil de 5 GHz
Permite definir taxas de dados específicas a serem usadas, Controle de potência de transmissão
(TPC), Atribuição de canal dinâmico (DCA) e algumas outras configurações de Radio Resource
Management (RRM) para a banda de 5 GHz.
●

Por padrão, os APs recebem as Marcas padrão (Default Policy Tag, Default Site Tag, Default RF
Tag) e as Marcas padrão recebem os perfis padrão (Default Policy Profile, Default AP Join Profile,
Default Flex Profile).
Observação: você pode modificar todas as configurações padrão, exceto a etiqueta de
política padrão. A etiqueta de política padrão vincula automaticamente qualquer SSID com
um ID de WLAN de 1 a 16 ao perfil de política padrão e esses links não podem ser
modificados.
Lista de configurações por perfil

Se você está familiarizado com o AireOS, você é usado para configurar todas as características
de um SSID na configuração da WLAN. Nas WLCs 9800, essas configurações são divididas entre
Perfil de WLAN e Perfil de política. Além disso, algumas das configurações vistas na página de
configuração global do AP na GUI do AireOS foram movidas para o perfil de junção do AP. Aqui
você pode encontrar a lista de todas as configurações que você pode configurar em cada perfil.
Perfil da WLAN
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802,11k
Seleção de banda
SSID de transmissão
802.11v (BSS, DMS, TFS, WNM)
CCX
Diferimento de verificação fora do canal
Detecção de furo de cobertura (CHD)
Limite de associação do cliente
Capacidade do canal de diagnóstico
Mensagem de indicação de tráfego de entrega (DTIM)
Lista de controle de acesso (ACLs)
Balanceamento de carga
Configurações de autenticação local
Configurações de segurança (ou seja, PSK, 802.1x, WebAuth)
Configurações de fluxo de mídia
Proteção de Quadro de Gerenciamento (MFP)
Configurações 802.11ac por WLAN
Bloqueio ponto-a-ponto
Política de rádio
Reâncora de clientes de voz em roaming
Suporte a clientes IP estáticos

●

●

●

●

●

●

Entrega automática de economia de energia (U-APSD) não programada para WLAN
Suporte a ligação de grupo de trabalho (WGB)
AP universal
WiFi Direct
Multimídia Wi-Fi (WMM)
Lista de Autenticação (servidores Remote Authentication Dial-In User Service [RADIUS])

Perfil da política
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Substituição de Autenticação, Autorização e Contabilidade (AAA)
Política AAA
Lista de Contabilidade
QoS automático
Rastreamento de chamada
Comutação Central/Local
Listas de controle de acesso de grupo (SGACLs) do CiscoTrustSec (CTS)
ACL de enlace de dados
Descrição
Cache Type-Length-Value (TLV) (Dynamic Host Configuration Protocol [DHCP], protocolo de
transferência de hipertexto [HTTP])
Tempo limite ocioso
Limite de ociosidade
Perfil da estrutura
Conversão de endereço de rede flexível/Conversão de endereço de porta (NAT/PAT)
ACL MAC flexível
Comutação central baseada em VLAN flexível
Descoberta de protocolo NBAR (Reconhecimento de aplicativo baseado em rede IP)
ACL IPv4/v6
DHCP IPv4
Monitor de Netflow flexível IPv4/IPv6
Ancoragem de mobilidade
VLAN Multicast
Controle de acesso à rede (NAC)
Cliente passivo
Criação de perfis RADIUS
Reancorar
Política de serviço
Intervalo de sessão
Controle de Admissão de Chamada (CAC - Call Admission Control) do Protocolo de Iniciação
de Sessão (SIP - Session Initiation Protocol)
Mobilidade IP estática
Nome da política do assinante
Mapa do Parâmetro Umbrella
Filtro Uniform Resource Locator (URL)
VLAN
VLAN WGB
Marcação de transmissão WGB

Perfil de adesão AP
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Backup CAPWAP
Retorno de CAPWAP
Retransmissão de CAPWAP
Temporizadores CAPWAP
Janela CAPWAP
Cisco Discovery Protocol (CDP) para APs
Core Dump Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
Código do país
Descrição
Intervalo de relatório do cliente de 2,4 GHz / 5 GHz
Credenciais 802.1x para APs que atuam como suplicantes
Suporte a módulos estendidos
Hiperlocalização
Protocolo de adaptação de conteúdo da Internet (ICAP)
Status da MTU (Unidade máxima de transmissão) Jumbo
Agregação de link (LAG) para APs
Interceptação legal
Status do LED (Light-Emitting Diode, diodo emissor de luz)
Criptografia de link
Latência do link
Perfil da malha
Usuário de gerenciamento do AP
Network Time Protocol (NTP)
Perfil de Captura de Pacotes
Alimentação pela Ethernet (PoE)
Modo preferencial do AP (IPv4/IPv6)
Configurações de detecção de invasão (Contenção, min Indicador de intensidade do sinal
recebido [RSSI], tempo transitório mínimo, intervalo de relatório)
SSH/Telnet
SSID persistente
Temporizador de Estatísticas
Syslog
Transmission Control Protocol - Maximum Segment Size (TCP MSS) Adjust
Downgrade de TFTP
Perfil de rastreamento de AP
Ativação do Universal Serial Bus (USB)

Perfil Flex

●

●

●

●

●

●

●

Política de ACL
Cache ARP
CTS
Descrição
Desligamento da interface de rádio de retorno
Proxy de Cliente HTTP
Junção de latência mínima para AP flexível
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Parâmetros de autenticação local
Parâmetros multicast para APs Flex
ID da VLAN nativa
modo de AP do OfficeExtended
Pré-download
Resiliente (para APs Flex+Bridge)
mapeamento de nome de VLAN

Perfil de RF
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Equidade do tempo de antena
Configurações de seleção de banda (somente no perfil de 2,4 GHz)
Canal
Preferência de rede do cliente
Configurações de Detecção de Orifício de Cobertura (CHD - Coverage Hole Detection)
Descrição
modo somente 802.11n
Configurações automáticas de alta densidade
Roam de alta velocidade (HSR)
Configurações de balanceamento de carga
Taxas
Armadilhas
Níveis de potência TX

Prerequisites
Requirements
Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:
Controladores sem fio Cisco Catalyst 9800 executando o IOS-XE Gilbraltar v16.10
As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de
qualquer comando.
●

Diagrama de Rede
Este documento é baseado nesta topologia:

Configurações
Declarar as VLANs do cliente
Antes de iniciar qualquer configuração, você precisa adicionar as VLANs necessárias (VLANs nas
quais os clientes sem fio são atribuídos).
Etapa 1. Navegue até Configuration > Layer2 > VLAN > VLAN > + Add.

Etapa 2. Insira as informações necessárias.

Observação: se você não especificar um Nome, a VLAN recebe automaticamente o nome
de VLANXXXX, onde XXXX é sua ID de VLAN.
Repita as etapas 1 e 2 para todas as VLANs necessárias. Depois de concluir, você poderá

continuar com a etapa 3.
Etapa 3. Verifique se as VLANs são permitidas em suas interfaces de dados.
Se estiver usando canais de porta, navegue para Configuration > Interface > Logical >
PortChannel name > General. Se você vir configurado como Vlan permitida = Tudo que você
terminou com a configuração. Se você vir VLAN permitida = IDs de VLANs, adicione as VLANs
necessárias e depois clique em Atualizar e aplicar ao dispositivo.
Se você não estiver usando canais de porta, navegue para Configuration > Interface > Ethernet >
Interface Name > General. Se você vir configurado como Vlan permitida = Tudo que você
terminou com a configuração. Se você vir VLAN permitida = IDs de VLAN, adicione as VLANs
necessárias e depois clique em Atualizar e aplicar ao dispositivo.
Não são necessárias alterações:

A ID da VLAN precisa ser adicionada:

CLI:

# config t
# vlan <vlan-id>
# exit

# interface <interface-id>
# switchport trunk allowed vlan add <vlan-id>
# end

Configuração baseada em assistente - Recomendada para novas implantações de
WLC 9800
Para a instalação das WLCs do Catalyst 9800, você pode seguir os assistentes de configuração
disponibilizados para guiá-lo pelo processo de configuração.Se precisar usar servidores RADIUS
em sua implantação, você pode seguir o Assistente de AAA primeiro e escolher entre a
Configuração sem fio básica ou avançada. Se você não usar servidores RADIUS em sua
implantação, poderá ir diretamente para a Configuração sem fio básica ou avançada.
Assistente de AAA

Etapa 1. Navegue até Configuration > Security > AAA > + AAA Wizard.

Etapa 2. Ative o tipo de servidor necessário e insira o nome de um servidor (pode ser o endereço
IP ou qualquer outra string), o IP do servidor e o segredo compartilhado. Depois disso, clique em
Avançar.

Etapa 3. Insira as informações para criar um grupo de servidores. Certifique-se de adicionar o
servidor especificado na etapa anterior aos Servidores Atribuídos.

Etapa 4. Ative a autenticação e crie um método de autenticação.
Navegue até a guia Authentication e insira as informações necessárias. Depois de concluir, clique
em Save & Apply to Device.

Configuração sem fio básica

Este assistente orienta você através de uma configuração sem fio básica. Ele permite segmentar
a função de APs com pouco esforço.
Exemplo de uma implantação que você pode realizar com o assistente básico de configuração
sem fio.

Etapa 1. Crie um novo local.
Navegue até Configuração > Configuração sem fio > Básico > +Adicionar.

Etapa 2. Insira as informações necessárias na guia Geral.

Nome do local = Nome do novo local
Descrição = Descrição facultativa do local
Tipo de local = Local (Local mode APs), Flex (FlexConnect Mode APs)
Densidade do cliente = Ajusta a configuração de RF para a Densidade do cliente especificada.
Etapa 3. Adicione as WLANs necessárias.
Navegue até a guia Redes sem fio e clique em +Adicionar.

Você pode selecionar Definir novo para criar uma nova WLAN do zero ou selecionar um préexistente na lista suspensa WLAN*.

Se você selecionar Definir novo, um menu como este será exibido, no qual você poderá escolher
um nome SSID, tipo de segurança e outras configurações relacionadas ao SSID. Depois de
concluir a configuração do novo SSID, clique em Salvar e aplicar ao dispositivo.

Etapa 4. Selecione a VLAN (e qualquer outra configuração) que deseja aplicar a esse SSID.
Depois de concluir, clique na marca de seleção.

Repita as etapas 3 e 4 para todas as WLANs necessárias.
Etapa 5. Atribua a configuração aos APs necessários.
Navegue até a guia Provisionamento de AP e selecione os APs aos quais deseja aplicar a
configuração atual. Depois de selecionado, os moveram de Adicionar/Selecionar APs para APs
neste Local.

Etapa 6. Para aplicar a configuração aos APs, clique em Aplicar.

Depois de clicar em Aplicar, você poderá ver o novo local criado. No início, você vê 0 APs
associados porque quando a configuração foi aplicada aos APs, eles reiniciam sua associação ao

controlador (eles reiniciam o túnel CAPWAP).

Repita todas as etapas descritas até agora para todos os locais que serão atendidos por essa
WLC 9800.
Se precisar adicionar mais APs ou WLANs a um local existente, clique no local e navegue até a
guia relevante para fazer as alterações desejadas.
Configuração sem fio avançada

Este assistente o orienta através de uma configuração sem fio avançada. Ele permite segmentar
as funções dos APs com mais detalhes.

Etapa 1. Inicie a Configuração sem fio avançada.
Navegue até Configuração > Configuração sem fio > Avançado > Iniciar agora

