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Introdução

Este artigo demonstra como converter um Access point de pouco peso do Cisco Catalyst 9000
Series (9115, 9117, 9120, 9130) ao controlador sem fio encaixado (EWC) e aceder a sua
interface da WEB. Outros guias estão disponíveis considerando o app do smartphone ou o
assistente da Web UI para distribuir facilmente o EWC de Cisco no catalizador AP mas focos
deste original principalmente na aproximação CLI assim como a conversão derruba e engana.

Sobre o controlador sem fio encaixado no catalizador AP

O controlador sem fio encaixado ® de Cisco em Access point do ® do catalizador fornece uma
opção para sua rede do Wi-fi 6 que é fácil de distribuir e controlar. A função de controle é
construída no Access point do Cisco catalyst, assim que nenhum dispositivo físico adicionado é
exigido.

Isto significa que você obtém as capacidades da empresa-classe, incluindo a segurança robusta,
a confiança de Cisco, e da capacidade e do desempenho do Wi-fi 6 direito fora da caixa. O
desenvolvimento e o Gerenciamento de sua rede Wireless nova exigem pouco conhecimento da
rede ou apoio TI, fazendo lhe o ideal para o único-local ou disposições multisite para



organizações com recursos da Tecnologia da Informação Mínimos. Apenas ajuste-o e esqueça-o.

Cisco encaixou o controlador sem fio em Access point do catalizador executa um código similar
do Cisco IOS ®XE como os controladores sem fio do Cisco Catalyst 9800 Series, fazendo o
resiliente, seguro, e inteligente. Com o controlador sem fio encaixado, você obtém o benefício dos
recursos de empreendimento sem ter que investir em um dispositivo do controlador.

Adicionalmente, seu investimento em Access point do Cisco catalyst é protegido enquanto suas
necessidades evoluem. O controlador sem fio encaixado pode ser migrado para nublar-se ou
disposições controlador-ser baseado físicas como necessário.

Requisitos

Pré-requisitos

Componentes Utilizados

9120 AP●

Versão da imagem 17.1.1s EWC●

Servidor TFTP●

Cabo do console●

As etapas esboçadas neste artigo supõem que o AP está executando uma imagem de pouco
peso do capwap e que um servidor TFTP funcional é alcançável.

Distribua

Configuração do Switch

A porta onde o EWC AP é conectado ao deve ser uma porta de tronco com o VLAN nativo que do
VLAN de gerenciamento. 

Configuração de switch do exemplo:

configure terminal

  interface gigabitEthernet 0/1

  switchport mode trunk

  switchport trunk native vlan 10

Restauração da fábrica

Antes de converter o Access point, é melhor prática executar uma restauração da fábrica, mesmo
se é brandnew:

Desconecte o AP de sua fonte de alimentação1.
Obstrua o cabo do console dentro e abra uma sessão de série em seu PC2.
Pressione e guarde o modo/botão reset no AP3.



Obstrua o AP de volta a sua fonte de alimentação ao ainda guardar o modo/botão reset4.
Continue que guarda o botão até que alerta em sua sessão de série apareça5.

A sessão de console escreverá para fora quanto tempo o botão foi preconizado. Pelo menos 20
segundos são exigidos para um reinício completo. O AP carreg acima e as credenciais Cisco do
padrão/Cisco podem ser usadas para entrar.

Topologia de rede

As imagens sem fio encaixadas do controlador são fornecidas sob a forma de um arquivo zip. O
arquivo zip contém:

Imagem do .bin EWC (exemplo: C9800-AP-iosxe-wlc.bin)●

Imagem AP para todos os APs que podem se juntar a EWC (exemplo: ap1g4, ap1g7)●

Arquivo de Readme.txt que especifica que imagem corresponde a que modelo AP●

Nota: Certifique-se por favor extrair os índices do arquivo do fecho de correr a seu servidor
TFTP. A vontade AP precisa o acesso a estes arquivos diretamente, ele não poderá obtê-
los se estão ainda em um arquivo.

Apresente abaixo alista todas as imagens e modelos correspondentes AP:

Modelo AP Nome de arquivo da imagem
AP1815, AP154x ap1g5
AP180x, AP183x, AP185x ap1g4
C9115, C9120 ap1g7
C9117 ap1g6
C9130 ap1g6a
AP380x, AP280x, AP156x ap3g3

Nota: Somente o Cisco Catalyst 9000 Series APs é capaz de executar o código EWC.
Todos APs restantes na tabela acima são capazes somente de se juntar o EWC.

Os índices do arquivo zip extraído devem ser copiados a um servidor TFTP.

Antes de promover a imagem, nós rebatizaremos o AP e atribuir-lhe-emos um endereço IP
estático, um netmask e um gateway padrão:

Username: Cisco

Password: Cisco

AP2CF8.9B5F.8628>enable

Password: Cisco

AP2CF8.9B5F.8628#capwap ap hostname AP1

Please note that if AP is already associated to WLC,

the new hostname will only reflect on WLC after AP

 dis-associates and rejoins.

AP1#capwap ap ip 192.168.1.14 255.255.255.0 192.168.1.1

O servidor TFTP é ficado situado em um endereço IP 192.168.1.25. Ao contrário da mobilidade
expressa, exige-se especificar 2 imagens diferentes: um para o AP e um para o EWC. A
conversão da imagem será feita usando o comando seguinte:



AP1#ap-type ewc-ap tftp://192.168.1.25/ap1g7 tftp://192.168.1.25/C9800-AP-iosxe-wlc.bin

Starting download eWLC image tftp://192.168.1.25/C9800-AP-iosxe-wlc.bin ...

It may take a few minutes. If longer, please abort command, check network and try again.

It may take a few minutes. If longer, please abort command, check network and try again.

######################################################################## 100.0%

Upgrading ...

Nota: Se o AP está executando a versão de código 8.9, o ap-tipo do comando
mobilidade-expresso deve ser usado pelo contrário.

Uma vez que a imagem é promovida, o AP recarregará. Início de uma sessão usando credenciais
Cisco do padrão/Cisco. Se a elevação foi bem sucedida, a saída do comando show version
conterá:

AP1#show version

.

...

AP Image type    : EWC-AP IMAGE

AP Configuration : EWC-AP CAPABLE

A parcela EWC do código carreg acima. Carreg acima pela primeira vez pode tomar até 15
minutos.

Importante: O processo EWC do AP nunca carreg se há um AireOS existente, 9800 ou
mobilidade expressos ou controlador EWC no mesmo domínio de transmissão (VLAN).

Opção 1: Configuração de CLI inicial

Uma vez as botas da separação EWC acima, um alerta oferecerão começar acima um assistente
da configuração inicial. Este artigo cobrirá a configuração manual a partir do zero, sem o uso do
app do catalizador ou do assistente sem fio do web browser:

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Would you like to terminate autoinstall? [yes]: no

WLC2CF8.9B5F.8628#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

WLC2CF8.9B5F.8628(config)#hostname EWC

######## Cteates local user admin ######## EWC(config)#user-name admin

EWC(config-user-name)#privilege 15

EWC(config-user-name)#password 0 Cisco123

EWC(config-user-name)#exit

######## Specifies credentials used to log into APs joined to this EWC ######## EWC(config)#ap

profile default-ap-profile

EWC(config-ap-profile)#mgmtuser username admin password 0 Cisco123 secret 0 Cisco123

EWC(config-ap-profile)#exit



######## Configures management interface IP address and subnet######## EWC(config)#interface

gigabitEthernet 0

EWC(config-if)#ip address 192.168.1.15 255.255.255.0

EWC(config-if)#exit

######## Default gateway IP address ######## EWC(config)#ip default-gateway 192.168.1.1

######## Enables web interface of EWC ######## EWC(config)#ip http server

EWC(config)#ip http secure-server

######## Write to memory ########

EWC(config)#end

EWC#write memory

Nota: Você deve fazer “escreve a memória” a fim salvar a configuração e cancelar
igualmente a configuração instalada de dia-zero. Se isto não é feito o acesso ao GUI do
EWC será não ser possível como ele está explicado mais tarde neste guia. 

Ao contrário de uns 9800 controlador, a memória Flash EWC não tem bastante espaço para
armazenar todas as imagens AP. Todas as imagens AP precisam de ser hospedadas em um
server externo TFTP ou SFTP. Quando um segundo AP tenta se juntar, o EWC apontá-lo-á ao
servidor interno. Sem os comandos seguintes, nenhum outro AP poderá juntar-se lhe:

EWC(config)#wireless profile image-download default

EWC(config-wireless-image-download-profile)#image-download-mode tftp

EWC(config-wireless-image-download-profile-tftp)#tftp-image-server 192.168.1.25

EWC(config-wireless-image-download-profile-tftp)#tftp-image-path /

EWC#write memory

Building configuration...

[OK]

A interface da WEB pode agora ser alcançada no endereço IP de gerenciamento de https://
<EWC >.

Nota: Se o HTTP e HTTPs são permitidos, o EWC servirá sempre o usuário com sua
interface da WEB HTTPS. Ter o HTTP permitido é crucial para algumas características
como a autenticação da Web e recomenda-se tê-la permitida.

Opção 2: Assistente da Web UI

Uma vez que o AP recarregou no modo EWC, transmitirá um término do abastecimento SSID
com os dígitos último de seu MAC address. Você pode conectar-lhe que usa o PSK “senha”.

Você pode então abrir seu navegador e você será reorientado a mywifi.cisco.com que o tomarão
à Web UI AP. Conecte com o usuário “webui” e a senha “Cisco”.

Nota: A reorientação da Web ao portal da configuração EWC trabalha somente se você é
conectado ao abastecimento SSID. Não trabalha se seu portátil é conectado a uma outra
rede do wifi ou na rede ligada com fio. Você não pode configurar o AP da rede ligada com
fio mesmo se você incorpora o IP address EWC quando reage do modo do abastecimento
do assistente day0



Opção 3: App de Smartphone

Em Apple Store assim como na loja de Android Play, você poderá encontrar o aplicativo do Sem
fio do Cisco catalyst. Instale-o, e o app permitirá que você provision facilmente seu controlador
incorporado com a conexão manual ou o código QR.

Pontas & truques

Juntando-se a outros APs ao EWC

Até 100 Access point podem ser juntados ao EWC. Os APs juntados ao EWC podem somente
funcionar se reagem do modo de FlexConnect. Como ele mencionou no capítulo precedente, o
EWC não é capaz de hospedar todas as imagens AP em sua memória Flash e exige-se para ter o
server TFTP ou SFTP que precisa de ser especificado com comando default sem fio do
download de imagem do perfil.

Se o local onde o EWC está situado não tem nenhuma infraestrutura para hospedar um servidor
TFTP permanente, um portátil regular pode ser usado temporariamente. O servidor TFTP com
necessidades das imagens AP somente esta presente no local durante a distribuição inicial e a
elevação.

Console de acesso AP de EWC (apciscoshell anterior)

Quando o cabo do console é obstruído no AP que executa a imagem EWC, um alerta EWC
estará mostrado à revelia. Se, por qualquer razão, o acesso ao shell subjacente AP é exigido,
pode ser utilização feita:

EWC#wireless ewc-ap ap shell username admin

admin@192.168.129.1's password: Cisco123

Para retirar de volta ao shell EWC, use:

AP1>logout

Connection to 192.168.129.1 closed.

EWC#

Nota: Este comando é equivalente ao apciscoshell que estava previamente disponível
em controladores expressos da mobilidade.

Convertendo o EWC de volta ao modo de pouco peso CAPWAP

Se o AP que é executado no modo EWC precisa de ser convertido de volta ao modo de pouco
peso do capwap, pode ser feito através de:

AP1#ap-type capwap

AP is the Master AP, system will need a reboot when ap type is changed to CAPWAP

. Do you want to proceed? (y/N) y



Importante: Este comando executará uma restauração completa da fábrica da separação
AP e EWC. Certifique-se da configuração existente alternativa EWC antes da conversão.

Fábrica restaurada do EWC CLI

A fim restaurar o EWC de volta aos padrões de fábrica você pode usar este comando do alerta
EWC CLI:

EWC#wireless ewc-ap factory-reset

Modo de especialista de acesso

Àrevelia, a interface da WEB do EWC não mostrará todas suas funções avançadas. Podem ser
permitidos clicando no ícone da engrenagem no canto superior direito e girando sobre o modo de
especialista:

Gerando o certificado e o Trustpoint da interface de gerenciamento

O EWC usa o certificado instalado fabricante (MIC) para todas suas funções. Em nenhum ponto



se um certificado assinado do auto for gerado. Todos os comandos especificados neste artigo são
bastante para ter o EWC em serviço e para mandar APs se juntar lhe.

Referências

Página sem fio encaixada da aterrissagem da documentação do controlador

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/wireless/embedded-wireless-controller-catalyst-access-points/products-installation-and-configuration-guides-list.html
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