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Introdução

Este documento descreve como configurar os espaços de Cisco DNA diretos conecta onde o
WLC conecta aos espaços DNA diretamente sem ir através conector dos espaços de CMX ou
DNA

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Acesso do comando line interface(cli) ou da interface gráfica de usuário (GUI) aos
controladores do Sem fio de AireOS

●

Espaços de Cisco DNA●

Componentes Utilizados

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

Versão 8.8.120.0 do controlador do Wireless LAN 5520 (WLC)●

O DNA espaça a versão 1.0.188 do conector●

Configurar

Diagrama de Rede



Configurações

Para conectar o WLC aos espaços de Cisco DNA, o WLC deve poder alcançar espaços de Cisco
DNA nubla-se sobre o HTTPS.

Importe o certificado de raiz de DigiCert CA no WLC

Se o WLC usa um certificado de raiz não assinado por DigiCert CA, um verá os https: Problema
do certificado SSL: incapaz de obter o erro local do certificado do expedidor.

Etapa 1. Vá ao link https://global-root-ca.chain-demos.digicert.com/info/index.html, copie o índice
do certificado de raiz a todo o editor de texto e salvar o arquivo com uma extensão isto é
CertCA.cer de .cer

Etapa 2. Copie o arquivo de .cer a um servidor TFTP que necessidades de ser alcançável pelo
WLC.

Etapa 3. Entre ao WLC CLI e execute estes comandos:

(Cisco Controller) > transfer download datatype cmx-serv-ca-cert

(Cisco Controller) > transfer download mode tftp

(Cisco Controller) > transfer download filename <your_filename>.cer

(Cisco Controller) > transfer download path <path_to_file>

(Cisco Controller) > transfer download serverip <your_tftp_server_ip>

https://global-root-ca.chain-demos.digicert.com/info/index.html


(Cisco Controller) > transfer download start

Etapa 4. Recarregue o WLC para que as mudanças tomem o efeito.

Nota: se a distribuição de rede contém WLC em uma âncora e em uma instalação
estrangeira, você deve importar o certificado a ambos os WLC

Adicionar o WLC aos espaços de Cisco DNA

Passo 1: Navegue para setup > redes Wireless > + obtêm começado. 

Etapa 2. Selecione Cisco AireOS/catalizador.

Etapa 3. Escolha conectam o WLC diretamente



Etapa 4. Clique personalizam sobre a instalação

Etapa 5. Clique sobre o token da vista para obter aos nuvem-serviços a URL e os nuvem-serviços
token do server ID para o WLC

Etapa 6. Entre ao WLC CLI e execute estes comandos:

(Cisco Controller) > config cloud-services cmx disable

(Cisco Controller) > config cloud-services server url https://<Customer>.<Domain> <IP Address>

(Cisco Controller) > config cloud-services server id_token <Token>



(Cisco Controller) > config network dns serverip <dns_server_ip>

(Cisco Controller) > config cloud-services cmx enable

Importe o WLC aos espaços de Cisco DNA

Etapa 1. Navegue para setup > redes Wireless, e clique sobre controladores da importação

Etapa 2. Escolha o lugar onde você quer importar controladores e os clicar em seguida. Se isto é
a primeira vez você importa um controlador, você pode ver o local padrão isto é seu nome da
conta dos espaços de Cisco DNA

Etapa 3. Verifique o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do WLC que você quer
adicionar. Em seguida, clique em Avançar.



 Etapa 4. Selecione os lugar e clique o revestimento.

Nota: Os espaços de Cisco DNA agruparão automaticamente os Access point (AP)
baseados no prefixo de seus nomes e criam redes. Se você quer manter o mesmo
agrupamento, selecione as redes. Se o lugar não é conforme seu lugar do negócio, a seguir
desmarcar o seleto toda a opção. Se os AP não são agrupados, os nomes de rede não
estão indicados. 

Organize a hierarquia do lugar em espaços de Cisco DNA

Se uma hierarquia nova do lugar está desejada ou se nenhum lugar esteve adicionado em etapa
4 da importação o WLC a Cisco DNA espaça a seção, você pode configurar-lo manualmente.

Etapa 1. Navegue à hierarquia do lugar, paire o rato no controlador wireless existente e crie um
grupo. Os grupos organizam os vários locais ou as zonas baseados no geolocation, no tipo ou no
qualquer outro tipo de agrupamento segundo o negócio.



Etapa 2. Paira o rato no grupo e seleto adicionar a rede. Uma rede ou um lugar são definidos em
espaços de Cisco DNA como todos os Access point dentro de uma construção física
consolidaram como um lugar. 

Nota: Este é o nó o mais importante na hierarquia do lugar porque as introspecções do
negócio e os cálculos da analítica do lugar são gerados de aqui.

Etapa 3. Paira o rato na rede e seleto adicionar a zona. Uma zona é uma coleção dos Access
point dentro de uma seção de uma construção/lugar. Pode ser definida com base nos
departamentos em uma construção física ou em uma organização.

Etapa 4. Configurar o nome de zona e o selec os AP para a zona, e o clique adiciona:



Repita etapas 3 e 4 tantas como vezes tão necessários. 

Verificar

Para confirmar o estado da Conectividade entre o WLC e os espaços de Cisco DNA, execute o
comando summary dos nuvem-serviços cmx da mostra. O resultado deve ser como segue:

(Cisco Controller) > show cloud-services cmx summary

CMX Service

 Server ....................................... https://andressilva.dnaspaces.io

IP Address.................................... 52.20.144.155

Connectivity.................................. https: UP

Service Status ............................... Active

Last Request Status........................... HTTP/1.1 200 OK

Heartbeat Status ............................. OK

Payload Compression type ..................... gzip

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta



configuração.
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