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Introdução

Este documento fornece um exemplo de configuração para a taxa direcional do Bi do Qualidade
de Serviço (QoS) que limita (BDRL) com a autenticação, a autorização e a ultrapassagem (AAA)
explicando em controladores do Sem fio do Catalyst 9800 Series.

Contribuído por árias de Fernanda e por Alejandro Ramírez G., engenheiros de TAC da Cisco

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Modelo da configuração do Sem fio 9800 do catalizador●

AAA com o motor do serviço da identidade de Cisco (ISE)●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/213911-understand-catalyst-9800-wireless-contro.html


Componentes Utilizados

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

Controlador wireless do Cisco catalyst 9800-CL na versão 16.12.1s●

Motor do serviço da identidade na versão 2.2●

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.

Informações de Apoio

QoS na plataforma 9800 WLC usa os mesmos conceitos e componentes que as Plataformas do
catalizador 9000. Esta seção fornece uma vista geral global de como estes componentes
funcionam e de como podem ser configurados para conseguir resultados diferentes.

Essencialmente, a recursão de QoS trabalha como esta:

1. Mapa de classe: Identifica um determinado tipo de tráfego. Os mapas de classe podem
leverage o motor da visibilidade e do controle do aplicativo (AVC). Igualmente o usuário pode
definir mapas de classe feitos sob encomenda para identificar a harmonização do tráfego as listas
de controle de acesso (ACL) ou o Differentiated Services Code Point (o DSCP)

2. Mapa de política: São as políticas que se aplicam aos mapas de classe.
Estas políticas podiam marcar o DSCP, a gota ou o limite de taxa o tráfego que combina o mapa
de classe

4. Serviço-política: os Política-mapas podem ser aplicados no perfil da política de um SSID ou no
Por-cliente em um determinado sentido usando o comando service-policy.

3. Tabela-mapa (opcional): São usados para converter um tipo de marcação a outro, por exemplo,
CoS ao DCSP.

Nota: No Tabela-mapa, especifique os valores a ser mudados (4 a 32); no mapa de política, a tecnologia é especificada
(COS ao DSCP).



Nota: Caso que dois ou mais políticas são aplicáveis pelo alvo, a definição da política está
escolhida baseou sobre abaixo da prioridade:

• Ultrapassagem AAA (a mais alta)
• Perfilamento do nativo (políticas local)
• Política configurada
• Política padrão (mais baixa)

Mais detalhes podem ser encontrados no guia de configuração de QoS oficial para 9800

A informação adicional sobre a teoria de QoS pode ser encontrada no guia de configuração de
QoS do 9000 Series

Exemplo: Convidado e políticas de QoS de Corp

Este exemplo demonstra como os componentes explicados de QoS se aplicam em uma
encenação do mundo real. A intenção é configurar uma política de QoS para o convidado isso:
Vídeo das observações DSCP, das gotas Youtube e do Netflix, limites de taxa um host
especificado em um ACL a 50Kbps e, finalmente, limites de taxa todo tráfego restante a 100Kbps.

/content/en/us/td/docs/wireless/controller/9800/config-guide/b_wl_16_10_cg/quality-of-service.html
/content/en/us/td/docs/wireless/controller/9800/config-guide/b_wl_16_10_cg/quality-of-service.html
/content/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/release/16-12/configuration_guide/qos/b_1612_qos_9300_cg/configuring_qos.html
/content/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/release/16-12/configuration_guide/qos/b_1612_qos_9300_cg/configuring_qos.html


Para o exemplo, a política de QoS deve ser aplicada pelo SSID no ingresso e na saída dos
ambos sentidos ao perfil da política esse os links ao convidado WLAN.

Configurar
Servidor AAA e lista de método

Etapa 1. Navegue ao > segurança da configuração > ao AAA > à autenticação > aos
server/grupos e selecione +Add. Incorpore o nome, o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT e a chave de servidor AAA, que tem que combinar o segredo compartilhado sob a
administração > recursos de rede > dispositivos de rede no ISE.



Etapa 2. Navegue ao > segurança da configuração > ao AAA > à autenticação > à lista de método
AAA e selecione +Add. Selecione os grupos de servidor atribuídos dos grupos de servidor
disponíveis.

Etapa 3. Navegue ao > segurança da configuração > ao AAA > à autorização > à lista de método
AAA e seleto adicionar. Escolheu o método padrão e a “rede” como o tipo.



Isto é exigido para que o controlador aplique os attributres da autorização (por exemplo a política
de QoS aqui) retornados pelo servidor AAA. Se não, a política recebida do RAIO não será
aplicada.

Política WLAN, etiqueta do local e etiqueta AP

Etapa 1. Navegue à configuração > instalação wireless > avançou > começo agora > perfil WLAN
e +Add seleto para criar um WLAN novo. Configurar o SSID, o nome de perfil, o ID de WLAN, e o
estado do grupo ao permitido. Então, navegue à Segurança > à camada 2 e configurar os
parâmetros de autenticação da camada 2:



A Segurança do SSID não tem que ser 802.1x como um requisito para QoS, contudo é
usada neste exemplo de configuração para a ultrapassagem AAA.

Etapa 2. Navegue à Segurança > ao AAA e selecione o servidor AAA na caixa suspensa da lista
da autenticação.



Etapa 3. Selecione o perfil da política e selecione +Add. Configurar o nome de perfil da política.
Ajuste o estado como permitido; igualmente permita o interruptor, a autenticação, o DHCP e a
associação centrais:

Etapa 4. Navegue às políticas de acesso e configurar o VLAN que o cliente Wireless estará
atribuído a quando o cliente conecta ao SSID:



Etapa 5. Etiqueta seleta da política e +Add seleto. Configurar o nome da etiqueta da política. Sob
mapas da WLAN-política, em +Add, selecione o perfil WLAN e o perfil da política de gota dos
menus para baixo, seleciona a verificação para que o mapa seja configurado.

Etapa 6. Etiqueta seleta do local e +Add seleto. Verifique a caixa da site local da possibilidade
para ver se há os AP para operar-se no modo local (ou para o deixar uncheked para
FlexConnect):



Etapa 7. Selecione a etiqueta AP, escolha os AP e adicionar a política, o local e a etiqueta RF:

QoS

Etapa 1. Navegue ao > serviços > ao QoS da configuração e selecione +Add para criar uma
política de QoS. Nomeie-a (para este exemplo: BWLimitAAAClients).



Etapa 2. Adicionar um mapa da classe para deixar cair Youtube e Netflix. Clique adicionam sobre
mapas de classe. Selecione AVC, combine alguns, a ação de queda e escolheu ambos os
protocolos.

Salvaguarda da batida.



Etapa 3. Adicionar um mapa da classe que observe DSCP 46 34. Clique adicionam sobre mapas
de classe. Combine alguns, definido pelo utilizador, o tipo DSCP do fósforo, o valor 46 do fósforo,
o tipo DSCP de Mark, o valor 34 de Mark.

.

Bata a salvaguarda.

Etapa 4. A fim definir um mapa da classe que ordene o tráfego a um host específico, você precisa
de criar um ACL para ele. Clique sobre mapas de classe Add, escolheu-os definido pelo utilizador,
combinam alguns, combinam o tipo ACL, escolheu seu nome ACL (aqui specifichostACL),
marcam o tipo nenhuns e escolheu o valor de limite de taxa. Salvaguarda da batida



Apenas para o propósito de ilustração, está aqui um exemplo do ACL que nós nos estejamos
usando para identificar um tráfego específico do host:

Etapa 5. Sob o quadro dos mapas da classe, use a classe padrão para ajustar a taxa que limita
para todo o tráfego restante. Isto ajustará uma taxa que limita em todo o tráfego do cliente que
não é visado por uma das regras acima.



Etapa 6. Clique sobre Apply ao dispositivo na parte inferior.

Configuração equivalente CLI:

policy-map BWLimitAAAclients

 class BWLimitAAAclients1_AVC_UI_CLASS

  police cir 8000

   conform-action drop

   exceed-action drop

 class BWLimitAAAclients1_ADV_UI_CLASS

  set dscp af41

 class BWLimitAAAclients2_ADV_UI_CLASS

  police cir 50000

   conform-action transmit

   exceed-action drop

 class class-default

  police cir 100000

   conform-action transmit

   exceed-action drop

class-map match-all BWLimitAAAclients1_AVC_UI_CLASS

  description BWLimitAAAclients1_AVC_UI_CLASS UI_policy_DO_NOT_CHANGE

 match protocol youtube

 match protocol netflix

class-map match-any BWLimitAAAclients1_ADV_UI_CLASS

  description BWLimitAAAclients1_ADV_UI_CLASS UI_policy_DO_NOT_CHANGE

 match dscp ef

class-map match-all BWLimitAAAclients2_ADV_UI_CLASS

  description BWLimitAAAclients2_ADV_UI_CLASS UI_policy_DO_NOT_CHANGE

 match access-group name specifichostACL

Nota: Neste exemplo, nenhum perfil foi selecionado sob a política de QoS desde que é
aplicada pela ultrapassagem AAA. Contudo, a fim aplicar manualmente a política de QoS a
um perfil da política, selecione os perfis desejados.

Etapa 2. No ISE, navegue à política > aos elementos da política > aos resultados > aos perfis da
autorização e selecione em +Add para criar um perfil da autorização. A fim aplicar a política de
QoS, adicionar-los como os ajustes avançados dos atributos com o AV Cisco se emparelham.



Supõe-se que as políticas da authentication e autorização ISE estão configuradas para combinar
a regra direita e para obter este resultado da autorização. Os atributos são IP: name> do sub-qos-
policy-in=<policy e IP: sub-qos-policy-out=<policyname>

Nota: Os nomes da política são diferenciando maiúsculas e minúsculas. Certifique-se que o
caso está correto!

Verificar
Use esta seção para confirmar que sua configuração trabalha corretamente:

No WLC

# show run wlan

# show run aaa

# show aaa servers

# show ap tag summary

# show ap name <AP-name> tag detail

# show wireless tag policy summary

# show wireless tag policy detailed <policy-tag-name>

# show wireless profile policy detailed <policy-profile-name>  

# show policy-map <policy-map name>

# sh policy-map interface wireless ssid/client profile-name <WLAN> radio type <2.4/5GHz> ap name

<name>input/output

# show wireless client mac <client-MAC-address> detail 
# show wireless client <client-MAC-address> service-policy input 
# show wireless client <client-MAC-address> service-policy output 

To verify EDCS parameters :

sh controllers dot11Radio 1 | begin EDCA

9800#show wireless client mac e836.171f.a162 det

Client MAC Address : e836.171f.a162

Client IPv4 Address : 192.168.1.11



Client IPv6 Addresses : fe80::c6e:2ca4:56ea:ffbf

                        2a02:a03f:42c2:8400:187c:4faf:c9f8:ac3c

                        2a02:a03f:42c2:8400:824:e15:6924:ed18

                        fd54:9008:227c:0:1853:9a4:77a2:32ae

                        fd54:9008:227c:0:1507:c911:50cd:2062

Client Username : Nico

AP MAC Address : 502f.a836.a3e0

AP Name: AP780C-F085-49E6

AP slot : 1

Client State : Associated

(...)

  Local Policies:

  Service Template : wlan_svc_QoS-PP (priority 254)

  VLAN             : 1

  Absolute-Timer   : 1800

  Server Policies:

  Input QOS        : BWLimitAAAClients

  Output QOS       : BWLimitAAAClients

  Resultant Policies:

  VLAN Name         : default

  Input QOS        : BWLimitAAAClients

  Output QOS       : BWLimitAAAClients

  VLAN             : 1

  Absolute-Timer   : 1800

No AP

Nenhum Troubleshooting está exigido no AP quando o AP está no modo local ou no SSID no
modo de switching central de Flexconnect como o QoS e as políticas de serviços estão feitos pelo
WLC.

Análise do gráfico das capturas de pacote de informação IO



Troubleshooting

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua
configuração.

Etapa 1. Cancele todo o PRE-existente debugam circunstâncias.

# clear platform condition all

Etapa 2. Permita debugar para o cliente Wireless na pergunta.

# debug wireless mac <client-MAC-address> {monitor-time <seconds>}

Etapa 3. Conecte o cliente Wireless ao SSID a fim reproduzir a edição.

Etapa 4. Pare debuga uma vez que a edição é reproduzida.

# no debug wireless mac <client-MAC-address>

Os logs capturados durante o teste são armazenados no WLC em um arquivo local com o nome:

ra_trace_MAC_aaaabbbbcccc_HHMMSS.XXX_timezone_DayWeek_Month_Day_year.log

Etapa 5. A fim recolhê-lo o arquivo gerado previamente, podem uma ou outra cópia o traço .log do
ra a um servidor interno ou indicar a saída diretamente na tela. Verifique o nome do arquivo de
traços RA com este comando:



# dir bootflash: | inc ra_trace

Você pode copiar o arquivo a um servidor interno:

# copy bootflash:ra_trace_MAC_aaaabbbbcccc_HHMMSS.XXX_timezone_DayWeek_Month_Day_year.log

tftp://a.b.c.d/ra-FILENAME.txt

Indique alternativamente o índice:

# more bootflash:ra_trace_MAC_aaaabbbbcccc_HHMMSS.XXX_timezone_DayWeek_Month_Day_year.log

Etapa 6. Remova as condições debugar.

# clear platform condition all

A encenação do switching local de Flexconnect (ou o fabric/SDA)

Em caso do switching local do flexconnect (ou da tela/SDA) é o AP que aplicará toda a política de
QoS que você defina no WLC.

Configuração

A configuração é exatamente a mesma que a primeira parte de este artigo com duas exceções:

1. o perfil da política é ajustado ao switching local:

2. a etiqueta do local é ajustada para não ser site local:



Pesquise defeitos Flexconnect/tela

Desde que o AP é o dispositivo que aplica as políticas de QoS, os comandos seguintes podem
ajudar a reduzir para baixo o que é aplicado

mostre qos do dot11

mostre o mapa de política

mostre o cliente do taxa-limite

mostre o bssid do taxa-limite

mostre o taxa-limite wlan

mostre o cliente do flexconnect

AP780C-F085-49E6#show dot11 qos

Qos Policy Maps (UPSTREAM)

ratelimit targets:

   Client: A8:DB:03:6F:7A:46

platinum-up targets:

   VAP: 0 SSID:LAB-DNAS

   VAP: 1 SSID:VlanAssign

   VAP: 2 SSID:LAB-Qos

Qos Stats (UPSTREAM)

total packets:   29279

dropped packets: 0

marked packets:  0

shaped packets:  0

policed packets: 182

copied packets:  0

DSCP TO DOT1P (UPSTREAM)

Default dscp2dot1p Table Value:

[0]->0 [1]->2 [2]->10 [3]->18 [4]->26 [5]->34 [6]->46 [7]->48

Active dscp2dot1p Table Value:

[0]->0 [1]->2 [2]->10 [3]->18 [4]->26 [5]->34 [6]->46 [7]->48

Trust DSCP Upstream : Disabled

Qos Policy Maps (DOWNSTREAM)

ratelimit targets:

   Client: A8:DB:03:6F:7A:46

Qos Stats (DOWNSTREAM)



total packets:   25673

dropped packets: 0

marked packets:  0

shaped packets:  0

policed packets: 150

copied packets:  0

DSCP TO DOT1P (DOWNSTREAM)

Default dscp2dot1p Table Value:

[0]->0 [1]->-1 [2]->1 [3]->-1 [4]->1 [5]->-1 [6]->1 [7]->-1

[8]->-1 [9]->-1 [10]->2 [11]->-1 [12]->2 [13]->-1 [14]->2 [15]->-1

[16]->-1 [17]->-1 [18]->3 [19]->-1 [20]->3 [21]->-1 [22]->3 [23]->-1

[24]->-1 [25]->-1 [26]->4 [27]->-1 [28]->-1 [29]->-1 [30]->-1 [31]->-1

[32]->-1 [33]->-1 [34]->5 [35]->-1 [36]->-1 [37]->-1 [38]->-1 [39]->-1

[40]->-1 [41]->-1 [42]->-1 [43]->-1 [44]->-1 [45]->-1 [46]->6 [47]->-1

[48]->7 [49]->-1 [50]->-1 [51]->-1 [52]->-1 [53]->-1 [54]->-1 [55]->-1

[56]->7 [57]->-1 [58]->-1 [59]->-1 [60]->-1 [61]->-1 [62]->-1 [63]->-1

Active dscp2dot1p Table Value:

[0]->0 [1]->0 [2]->1 [3]->0 [4]->1 [5]->0 [6]->1 [7]->0

[8]->1 [9]->1 [10]->2 [11]->1 [12]->2 [13]->1 [14]->2 [15]->1

[16]->2 [17]->2 [18]->3 [19]->2 [20]->3 [21]->2 [22]->3 [23]->2

[24]->3 [25]->3 [26]->4 [27]->3 [28]->3 [29]->3 [30]->3 [31]->3

[32]->4 [33]->4 [34]->5 [35]->4 [36]->4 [37]->4 [38]->4 [39]->4

[40]->5 [41]->5 [42]->5 [43]->5 [44]->5 [45]->5 [46]->6 [47]->5

[48]->7 [49]->6 [50]->6 [51]->6 [52]->6 [53]->6 [54]->6 [55]->6

[56]->7 [57]->7 [58]->7 [59]->7 [60]->7 [61]->7 [62]->7 [63]->7

Profinet packet recieved from

wired port:

0

wireless port:

?

AP780C-F085-49E6#show policy-map

2 policymaps

Policy Map BWLimitAAAClients            type:qos client:default

    Class BWLimitAAAClients_AVC_UI_CLASS

      drop

    Class BWLimitAAAClients_ADV_UI_CLASS

      set dscp af41 (34)

    Class class-default

      police rate 5000000 bps (625000Bytes/s)

        conform-action

        exceed-action

Policy Map platinum-up          type:qos client:default

    Class cm-dscp-set1-for-up-4

      set dscp af41 (34)

    Class cm-dscp-set2-for-up-4

      set dscp af41 (34)

    Class cm-dscp-for-up-5

      set dscp af41 (34)



    Class cm-dscp-for-up-6

      set dscp ef (46)

    Class cm-dscp-for-up-7

      set dscp ef (46)

    Class class-default

      no actions

AP780C-F085-49E6#show rate-limit client

Config:

              mac vap rt_rate_out rt_rate_in rt_burst_out rt_burst_in nrt_rate_out nrt_rate_in

nrt_burst_out nrt_burst_in

A8:DB:03:6F:7A:46   2           0          0            0           0            0           0

0            0

Statistics:

            name    up  down

        Unshaped     0     0

  Client RT pass     0     0

 Client NRT pass     0     0

 Client RT drops     0     0

Client NRT drops     0 38621

               9 54922     0

AP780C-F085-49E6#

AP780C-F085-49E6#show flexconnect client

Flexconnect Clients:

              mac radio vap aid state       encr aaa-vlan aaa-acl aaa-ipv6-acl assoc    auth

switching key-method    roam key-progmed handshake-sent wgb SGT

A8:DB:03:6F:7A:46     1   2   1   FWD AES_CCM128     none    none         none Local Central

Local      Other regular          No            Yes  No   0

AP780C-F085-49E6#

Referências

Guia do catalizador 9000 16.12 QoS

Guia de configuração de QoS 9800

Modelo da configuração do catalizador 9800

/content/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/release/16-12/configuration_guide/qos/b_1612_qos_9300_cg/configuring_qos.html
/content/en/us/td/docs/wireless/controller/9800/17-1/config-guide/b_wl_17_11_cg/quality-of-service.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/213911-understand-catalyst-9800-wireless-contro.html
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