Guia de distribuição do controlador de ramo do
Sem fio do cabo flexível 7500
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Introdução
Este documento descreve como implementar um controlador de filial sem fio Cisco Flex 7500. A
finalidade deste documento está a:
Explique os vários elementos de rede da solução de Cisco FlexConnect, junto com seu fluxo
de comunicação.
Forneça diretrizes do General Deployment projetando a solução wireless do ramo de Cisco
FlexConnect.
Explique os recursos de software na liberação de código de 7.2.103.0 que ampara a base de
informação sobre o produto.
Nota: Antes de 7.2, FlexConnect foi chamado Híbrido COLHEITA (HREAP). É chamado agora
FlexConnect.
●

●

●

Pré-requisitos
Requisitos
Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Convenções
Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Visão geral do produto
Figura 1: Cabo flexível 7500 de Cisco

Cisco dobra o 7500 Series o controlador da nuvem que é um controlador de ramo altamente
escalável para disposições wireless multisite. Distribuído na nuvem privada, Cisco dobra o 7500

Series que o controlador estende Serviços sem fio aos escritórios filiais distribuídos com controle
centralizado que abaixa custos total das operações.
Cisco dobra o 7500 Series (figura 1) pode controlar pontos de acesso Wireless em até 500
locações da ruptura e permite que os gerentes TI configurem, controlem, e pesquisem defeitos
até 3000 Access point (AP) e 30,000 clientes do centro de dados. Cisco dobra o acesso seguro
do convidado dos apoios do controlador do 7500 Series, detecção desonesto para a
conformidade da indústria do cartão do pagamento (PCI), e Voz e vídeo do Wi-fi do em-ramo
(comutado localmente).
Esta tabela destaca as diferenças da escalabilidade entre o cabo flexível 7500, WiSM2 e
controlador WLC 5500:
Escalabilidade
Access point totais
Clientes totais
Grupos máximos de
FlexConnect

Cabo flexível
WiSM2
7500
6,000
1000

WLC
5500
500

64,000

15,000

7,000

2000

100

100

25

25

1000

500

AP máximos pelo grupo
100
de FlexConnect
Grupos máximos AP
6000

Especificações de produto
Folha de dados
Refira
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps6302/ps8322/ps11635/data_sheet_c78650053.html.

Recursos de plataforma
Figura 2: Vista traseira do cabo flexível 7500

Portas de interface de rede
Portas da
relação

Uso

Fast Ethernet
Porta 1: 1G

Módulo do gerenciamento integrado
(IMM)
O WLC presta serviços de manutenção
à porta

Porta 2: 1G
Porta 1: 10G

Porta redundante WLC (RP)
Interface de gerenciamento WLC

Porta 2: 10G

Porta alternativa da interface de
gerenciamento WLC (falha de porta)

Portas Ethernet
N/A
opcionais Gb
Nota:
●

●

●

●

O apoio da RETARDAÇÃO para as relações 2x10G permite a operação ativo-ativa do link
com a Redundância rápida do link failover. Um link adicional do active 10G com a
RETARDAÇÃO não muda a taxa de transferência do Sem fio do controlador.
relações 2x10G
as relações 2x10G apoiam somente cabos ótico com produto SFP # SFP-10G-SR.
Comute o produto lateral SFP # o X2-10GB-SR

Endereços do sistema MAC
Porta 1: 10G (interface de
gerenciamento)

MAC address do
sistema/base

Porta 2: interface de
gerenciamento 10G(Backup)

MAC address baixo
+5
MAC address baixo
+1

Porta 1: 1G (porta do serviço)
Porta 2: 1G (porta redundante)

MAC address baixo
+3

O console serial reorienta
O WLC 7500 permite o console reorienta à revelia na taxa de baud de 9600, simulando o terminal
de VT100 sem o controle de fluxo.
Informação do inventário
Figura 3: Console WLC 7500
(Cisco Controller) >show inventory Burned-in MAC Address............................
E4:1F:13:65:DB:6C Maximum number of APs supported.................. 2000 NAME: "Chassis" ,
DESCR: "Cisco Wireless Controller" PID: AIR-CT7510-K9, VID: V01, SN: KQZZXWL

A tabela da interface de gerenciamento do Desktop (DMI) contém o hardware do servidor e a
informação BIOS.
O WLC 7500 indica a versão da BIOS, o PID/VID e o número de série como parte do inventário.

Bota do cabo flexível 7500 acima
As opções do Boot Loader de Cisco para a manutenção de software são idênticas às Plataformas
existentes do controlador de Cisco.
Figura 4: Bota acima da ordem

Figura 5: Wizard de configuração WLC

Nota: A bota do cabo flexível 7500 acima da sequência é equivalente e consistente com as
Plataformas existentes do controlador. A inicialização inicial exige acima a configuração WLC
usando o assistente.

Cabo flexível 7500 que licencia
Licenciar da contagem da base AP
Contagem SKUs da base AP

300
500
1000
2000
3000
6000

Licenciar da elevação AP
Elevação SKUs AP
100
250
500
1000
Àexceção das contagens da base e da elevação, o procedimento inteiro licenciar que cobre pedir,
a instalação, e a vista são similares ao WLC existente 5508 de Cisco.
Refira o manual de configuração WLC 7.3, que cobre o procedimento inteiro licenciar.

Suporte para o software release
O cabo flexível 7500 apoia a versão de código 7.0.116.x WLC e mais tarde somente.

Access point apoiados
Os Access point 1040, 1130, 1140, 1550, 3500, 3600, 2600, 1250, 1260, 1240, OEAP 600, o ISR
891 e o ISR 881 são apoiados com cabo flexível 7500.

Arquitetura de FlexConnect
Figura 6: Topologia wireless típica do ramo

FlexConnect é uma solução Wireless para disposições do escritório filial e do escritório remoto.
Está referido igualmente enquanto um híbrido COLHE a solução, mas este documento referir-lheá como FlexConnect.
A solução de FlexConnect permite o cliente a:
●

●

Centralize o controle e o tráfego de gerenciamento dos AP do centro de dados.O tráfego de
controle é marcado por traços vermelhos na figura 6.
Distribua o tráfego de dados do cliente em cada escritório filial.O tráfego de dados é marcado
por traços azuis, verdes, e roxos na figura 6.Cada fluxo de tráfego está indo a seu destino
final na maioria de maneira eficiente.

Vantagens de centralizar o tráfego de controle do Access point
●

●

●

●

●

Única placa da monitoração e do Troubleshooting
Facilidade do Gerenciamento
Acesso móvel fixado e sem emenda aos recursos do centro de dados
Redução na pegada do ramo
Aumente em economias operacionais

Vantagens de distribuir o tráfego de dados do cliente
●

●

Nenhum tempo ocioso da máquina operacional (survivability) contra falhas do link ou a
indisponibilidade MACILENTO completa do controlador
Elasticidade da mobilidade dentro do ramo durante falhas do link MACILENTOS

Aumente na escalabilidade do ramo. Apoia o tamanho do ramo que pode escalar até 100 AP
e 250,000 pés quadrados (5000 quadrados. pés pelo AP).
A solução de Cisco FlexConnect igualmente apoia o tráfego de dados do cliente central, mas
deve ser limitada ao tráfego de dados do convidado somente. Esta tabela seguinte descreve as
limitações em tipos da Segurança WLAN L2 somente para os clientes do NON-convidado cujo o
tráfego de dados é comutado igualmente centralmente no centro de dados.
●

Apoio da Segurança L2 para usuários centralmente comutados do NON-convidado
Segurança WLAN
Tipo
Resultado
L2
Nenhum
N/A
Reservado
802.1x
CCKM
WPA + WPA2

802.1x +
CCKM
PSK

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado

802.1x

WEP

Reservado

WEP estático
WEP + 802.1x

WEP
WEP

Reservado
Reservado

CKIP

Reservado

Nota: Estas limitações da autenticação não se aplicam aos clientes cujo o tráfego de dados é
distribuído no ramo.
Apoio da Segurança L3 para usuários centralmente e localmente comutados
Segurança WLAN L3
Tipo
Resultado
Interno
Externo

Reservado
Reservado

Personalizado

Reservado

Interno
Externo

Reservado
Reservado

Personalizado

Reservado

A Web condicional
reorienta

Externo

Reservado

A Web da página do
respingo reorienta

Externo

Reservado

Autenticação da Web

Web Passagematravés de

Para obter mais informações sobre do desenvolvimento externo do webauth de Flexconnect,
refira por favor o guia de distribuição externo de Flexconnect WebAuth
Para obter mais informações sobre dos estados HREAP/FlexConnect AP e das opções de
interruptor do tráfego de dados, refira configurar FlexConnect.

Modo de FlexConnect de operação
Modo
Descrição
de

FlexC
onnec
t
Um FlexConnect seriam no modo conectado
quando seu plano do controle CAPWAP de volta
Cone
ao controlador é ascendente e operacional,
ctado
significando que o link MACILENTO não está
para baixo.
O modo independente é especificado como o
estado operacional que o FlexConnect entra
quando já não tem a Conectividade de volta ao
Autôn
controlador. FlexConnect AP no modo
omo
independente continuará a funcionar com última
configuração conhecida, mesmo no caso da falha
de energia e o WLC ou a falha WAN.
Para obter mais informações sobre da teoria da operação de FlexConnect, refira a H-colheita/o
projeto e guia de distribuição de FlexConnect.

Exigências MACILENTOS
FlexConnect AP é distribuído na instalação de filial e controlado do centro de dados sobre um link
MACILENTO. É altamente recomendado que as sobras da limitação da largura de banda mínima
12.8 kbps pelo AP com a latência de round trip no máximo a Senhora 300 da Senhora para
disposições dos dados e 100 para dados + disposições da Voz. A unidade de transmissão
máxima (MTU) deve ser pelo menos 500 bytes.

Largura de
Tipo do
banda de
desenvolvi
WAN
mento
(minuto)
Dados

64 kbps

Dados +
Voz

kbps 128

Monitor

64 kbps

Dados

640 kbps

Dados +
Voz

1.44 Mbps

Monitor

640 kbps

Latência
RTT
MACILE
NTO
(máxima
)
Senhora
300

AP
Clientes
máximo
máximos
s pelo
pelo ramo
ramo
5

25

Senhora
5
100

25

segundo
5
2
Senhora
50
300
Senhora
50
100
segundo
50
2

N/A
1000
1000
N/A

Projeto de rede de filial wireless
O resto deste documento destaca as diretrizes e descreve os melhores prática para executar

redes de filial distribuídas fixadas. A arquitetura de FlexConnect é recomendada para as redes de
filial wireless que cumprem estes requisitos de projeto.

Requisitos de projeto preliminares
●

●

●

●

●

●

●

Tamanho do ramo que pode escalar até 100 AP e 250,000 pés quadrados (5000 quadrados.
pés pelo AP)
Gerenciamento central e Troubleshooting
Nenhum tempo ocioso da máquina operacional
segmentação Cliente-baseada do tráfego
Conectividade Wireless sem emenda e fixada aos recursos corporativos
PCI complacente
Apoio para convidados

Figura 7: Projeto de rede de filial wireless

Visão geral
Os clientes do ramo encontram cada vez mais difícil e caro entregar escalável FULLcaracterizado e fixar serviços de rede através das localizações geográficas. A fim apoiar clientes,
Cisco está endereçando estes desafios introduzindo o cabo flexível 7500.
A solução do cabo flexível 7500 virtualiza a Segurança, o Gerenciamento, as configurações e as
operações complexos do Troubleshooting dentro do centro de dados e então estende
transparentemente aqueles serviços a cada ramo. As disposições que usam o cabo flexível 7500

são mais fáceis para que o TI estabeleça-se, controlam e, mais importante ainda, escalam.

Vantagens
●

●

●

●

Aumente a escalabilidade com apoio de 6000 AP
Elasticidade aumentada usando a tolerância de defeito de FlexConnect
Aumente a segmentação do tráfego usando FlexConnect (central e o switching local)
A facilidade do Gerenciamento replicating a loja projeta usando grupos AP e grupos de
FlexConnect.

Características que endereçam o projeto de rede de filial
O resto das seções no uso e nas recomendações da característica da captação do guia realizar o
projeto de rede mostrado na figura 7.
Características:
Característi
cas
Destaques
preliminares
Fornece a facilidade
operacional/Gerenciamento ao segurar
Grupos AP instalações de filial múltiplas. Também, dá
a flexibilidade de replicating configurações
para instalações de filial similares.
Os grupos de FlexConnect fornecem a
Grupos de
funcionalidade do raio do backup local, de
FlexConnec
vaguear CCKM/OKC e de autenticação
t
local rápidas.
Melhora a elasticidade wireless do ramo e
Tolerância a
não fornece nenhum tempo ocioso da
falhas
máquina operacional.
OLMO
(modo local Forneça a funcionalidade adaptável do
aumentado wIPS ao servir clientes sem nenhum
para o wIPS impacto ao desempenho cliente.
adaptável)
Limite do
cliente pelo
WLAN
Transferênci
a da PREimagem AP

Limitando clientes totais do convidado na
rede de filial.
Reduz o tempo ocioso da máquina ao
promover seu ramo.

Autoconverso
Funcionalidade para converter
AP em
automaticamente AP em FlexConnect para
FlexConnec seu ramo.
t
Acesso do

Continue a arquitetura do acesso do

convidado

convidado de Cisco existente com
FlexConnect.

Matriz de suporte do IPv6
Comutado
centralmente
Recursos

IPv6
(mobilidade
de cliente)

Comutado
localmente

Cabo
5500/WiS
5500/WiS
flexível
M-2
M-2
7500
não
não
Suportado
suporta suportad
do
o

Protetor do
IPv6 RA

Suportado

Protetor do
IPv6 DHCP

Suportado

Protetor da
fonte do
IPv6

Suportad
o
não
suportad
o

Suport
ado
não
suporta
do

Suportado

não
não
suporta suportad
do
o

não
suporta
do

Estrangulam
ento
Suportado
RA/limite de
taxa

não
não
suporta suportad
do
o

não
suporta
do

IPv6 ACL

não
não
suporta suportad
do
o

não
suporta
do

não
não
suporta suportad
do
o

não
suporta
do

não
não
suporta suportad
do
o

não
suporta
do

Suportado

Visibilidade
do cliente do Suportado
IPv6
Pôr em
esconderijo
da
Suportado
descoberta
vizinha do
IPv6
Construção
de uma
ponte sobre
do IPv6

Suportado

Suport
ado
não
suporta
do

Cabo
flexível
7500
não
suporta
do

não
Suportad Suport
suporta
o
ado
do

Matriz de recurso
Refira a matriz de recurso de FlexConnect para uma matriz de recurso para a característica de
FlexConnect.

Grupos AP
Após ter criado WLAN no controlador, você pode seletivamente publicá-los (usando grupos do
Access point) aos Access point diferentes a fim controlar melhor sua rede Wireless. Em uma
implementação típica, todos os usuários em um WLAN são traçados a uma interface única no
controlador. Consequentemente, todos os usuários associados com esse WLAN estão na mesma
sub-rede ou no VLAN. Contudo, você pode escolher distribuir a carga entre diversas relações ou
a um grupo de usuários baseados em critérios específicos tais como departamentos individuais
(tais como o mercado, a engenharia ou as operações) criando grupos do Access point.
Adicionalmente, estes grupos do Access point podem ser configurados nos VLAN separados para
simplificar a administração de rede.
Este documento usa grupos AP para simplificar a administração de rede ao controlar lojas do
múltiplo através das localizações geográficas. Para a facilidade operacional, o documento cria um
grupo AP pela loja para satisfazer estas exigências:
●

●

SSID centralmente comutado Datacenter através de todas as lojas para o acesso
administrativo local da gerente da loja.
Loja localmente comutada SSID com chaves diferentes WPA2-PSK através de todas as lojas
para varredores Handheld.

Figura 8: Referência do projeto de rede Wireless usando grupos AP

Configurações do WLC

Conclua estes passos:
1. No os WLAN > página nova, incorporam Store1 ao campo de nome de perfil, entram na loja
no campo SSID, e escolhem 17 da lista de drop-down ID.Nota: O WLAN ID 1-16 é parte do
grupo padrão e não pode ser suprimido. A fim satisfazer nossa exigência de usar o mesmo
SSID armazene pela loja com um WPA2-PSK diferente, você precisa de usar o ID de WLAN
17 e além porque estes não são parte de grupo padrão e podem ser limitados a cada
loja.

2. Sob o > segurança WLAN, escolha o PSK da lista de drop-down de Mgmt da chave do
AUTH, escolhem o ASCII da lista de drop-down do formato PSK, e o clique aplicase.

3. Clique WLAN > general, verifique a mudança de políticas de segurança, e verifique a caixa
do estado para permitir o
WLAN.

4. Repita etapas 1, 2 e 3 para o perfil novo Store2 WLAN, com loja SSID e ID
18.

5. Crie e permita o perfil WLAN com nome de perfil DataCenter, SSID DataCenter e ID
1.Nota: Na criação, o WLAN ID de 1-16 é automaticamente parte do padrão-ap-grupo.
6. Sob o WLAN, verifique o estado de WLAN ID 1, 17 e
18.

7. Clique grupo do > Add do grupo WLAN > de Adavanced > AP.
8. Adicionar o nome do grupo Store1, mesmo que o perfil Store1 WLAN, e descrição AP como
o lugar da loja. Neste exemplo, Califórnia é usada como o lugar da loja.
9. O clique adiciona quando
feito.

10. Clique adicionam o grupo e criam o nome do grupo Store2 AP e a descrição New York.
11. Clique em
Add.

12. Verifique que a criação do grupo clicando WLAN > avançou > grupos
AP.

13. Clique o nome do grupo Store1 AP para adicionar ou editar o WLAN.
14. O clique adiciona novo para selecionar o WLAN.
15. Sob o WLAN, da gota-para baixo WLAN SSID, escolha o ID de WLAN 17 store(17).
16. O clique adiciona depois que o ID de WLAN 17 é selecionado.
17. Repita etapas 14 -16 para o ID de WLAN 1 DataCenter(1). Esta etapa é opcional e
necessária somente se você quer permitir o acesso dos recursos
remotos.

18. Vai para trás ao o WLAN > avançou > tela de grupos AP.
19. Clique o nome do grupo Store2 AP para adicionar ou editar o WLAN.

20. O clique adiciona novo para selecionar o WLAN.
21. Sob o WLAN, da gota-para baixo WLAN SSID, escolha o ID de WLAN 18 store(18).
22. O clique adiciona depois que o ID de WLAN 18 é selecionado.
23. Repita etapas 14 -16 para o ID de WLAN 1
DataCenter(1).

Nota: Adicionar perfis múltiplos WLAN com o mesmo SSID sob um único grupo AP não é

permitido.
Nota: Adicionar AP
ao grupo AP não é capturado neste documento, mas é precisado para clientes aos serviços
de rede de acesso.

Resumo
●

●

●

Os grupos AP simplificam a administração de rede.
Pesquisando defeitos a facilidade com por granularidade do ramo
Aumento de flexibilidade

Grupos de FlexConnect
Figura 9: Autenticação central do dot1x (cabo flexível 7500 que atua como o autenticador)

Na maioria de disposições típicas do ramo, é fácil prever que a autenticação do 802.1X do cliente
ocorre centralmente no centro de dados segundo as indicações da figura 9. Porque a encenação
acima é perfeitamente válida, levanta estes interesses:
Como podem os clientes Wireless executar serviços do centro de dados da autenticação e do
acesso do 802.1X se o cabo flexível 7500 falha?
Como podem os clientes Wireless executar a autenticação do 802.1X se MACILENTO ligam
entre o ramo e o centro de dados falha?
Há algum impacto na mobilidade do ramo durante falhas WAN?
A solução de FlexConnect não fornece nenhum tempo ocioso da máquina operacional do
ramo?
O grupo de FlexConnect primeiramente é projetado e deve ser criado para endereçar estes
desafios. Além, facilita a organização de cada instalação de filial, porque todos os Access point de
FlexConnect de cada instalação de filial são parte de um único grupo de FlexConnect.
●

●

●

●

Nota: Os grupos de FlexConnect não são análogos aos grupos AP.

Objetivos principais de grupos de FlexConnect
Failover alternativo do servidor Radius
Você pode configurar o controlador para permitir que um Access point de FlexConnect no
modo independente execute a autenticação completa do 802.1X a um servidor Radius
alternativo. A fim aumentar a elasticidade do ramo, os administradores podem configurar um
servidor Radius do backup principal ou um servidor Radius preliminar e de backup
secundário. Estes server são usados somente quando o Access point de FlexConnect não é
conectado ao controlador.
Nota: A contabilidade alternativa do RAIO não é apoiada.
●

Autenticação Local
●

Antes da liberação de código de 7.0.98.0, a autenticação local foi apoiada somente quando
FlexConnect reage do modo independente a se assegurar de que a conectividade de cliente
não fosse afetada durante a falha do link MACILENTO. Com a liberação de 7.0.116.0, esta

característica é apoiada agora mesmo quando os Access point de FlexConnect reagem do
modo conectado.Figura 10: Autenticação central do dot1x (FlexConnect AP que atua como o
autenticador)

Segundo as indicações da figura 10, os clientes do ramo podem continuar a executar a
autenticação do 802.1X quando o ramo AP de FlexConnect perde a Conectividade com cabo
flexível 7500. Enquanto o server RADIUS/ACS é alcançável da instalação de filial, os clientes
Wireless continuarão a autenticar e alcançar Serviços sem fio. Ou seja se o RADIUS/ACS é
ficado situado dentro do ramo, a seguir dos clientes autenticará e alcançará Serviços sem fio
mesmo durante uma interrupção de WAN.Nota: Esta característica pode ser usada
conjuntamente com a característica alternativa do servidor Radius de FlexConnect. Se um
grupo de FlexConnect é configurado com o servidor Radius alternativo e a autenticação local,
o Access point de FlexConnect tenta sempre autenticar os clientes que usam o servidor
Radius do backup principal primeiramente, seguido pelo servidor Radius do backup
secundário (se o preliminar não é alcançável), e finalmente o server local no Access point de
FlexConnect próprio EAP (se o preliminares e o secundários não são alcançáveis).
EAP local (continuação da autenticação local)
Figura 11: Autenticação do dot1x (FlexConnect AP que atua como o server Local-EAP)

●

Você pode configurar o controlador para permitir que um FlexConnect AP no modo autônomo

ou conectado execute o PULO ou a autenticação EAP-FAST para até 100 usuários
estaticamente configurados. O controlador envia a lista estática dos nomes de usuário e
senha a cada Access point de FlexConnect desse grupo particular de FlexConnect quando se
junta ao controlador. Cada Access point no grupo autentica somente seus próprios clientes
associados.
Esta característica é ideal para clientes que está migrando de uma rede autônoma do Access
point a uma rede de pouco peso do Access point de FlexConnect e não está interessada em
manter uma grande base de dados de usuário, ou adicionar um outro dispositivo de hardware
para substituir a funcionalidade do servidor Radius disponível no Access point autônomo.
Segundo as indicações de figura 11, se o server RADIUS/ACS dentro do centro de dados não
é alcançável, a seguir FlexConnect AP atua automaticamente como um server Local-EAP
para executar a autenticação do dot1x para clientes wireless do ramo.
CCKM/OKC jejuam vagueando
●

●

●

●

Os grupos de FlexConnect são exigidos para CCKM/OKC que vagueiam rapidamente para
trabalhar com Access point de FlexConnect. Vaguear rápido é conseguido pondo em
esconderijo um derivado do chave mestre de uma autenticação de EAP completa de modo
que umas trocas de chave simples e seguras possam ocorrer quando um cliente Wireless
vagueia a um Access point diferente. Esta característica impede a necessidade de executar
uma autenticação de EAP completa do RAIO enquanto o cliente vagueia de um Access point
a outro. Os Access point de FlexConnect precisam de obter a informação de cache
CCKM/OKC para todos os clientes que puderam associar assim que podem processá-la
rapidamente em vez de enviá-la de volta ao controlador. Se, por exemplo, você tem um
controlador com 300 Access point e 100 clientes que puderam associar, enviando o
esconderijo CCKM/OKC para todos os 100 clientes não são práticos. Se você cria um grupo
de FlexConnect que compreende um número limitado dos Access point (por exemplo, você
cria um grupo para quatro Access point em um escritório remoto), os clientes vagueiam
somente entre aqueles quatro Access point, e o esconderijo CCKM/OKC está distribuído
entre aqueles quatro Access point somente quando os clientes associam a um deles.
Esta característica junto com o raio e a autenticação local alternativos (Local-EAP) não
assegura nenhum tempo ocioso da máquina operacional para suas instalações de
filial.Nota: CCKM/OKC jejuam vagueando entre FlexConnect e os Access point NONFlexConnect não são apoiados.Figura 12: Referência do projeto de rede Wireless usando
grupos de FlexConnect

Configuração de grupo de FlexConnect do WLC
Termine as etapas nesta seção a fim configurar grupos de FlexConnect para apoiar a
autenticação local usando o PULO, quando FlexConnect está no conectado ou modo
independente. O exemplo de configuração em figura 12 ilustra as diferenças objetivas e 1:1 que
traçam entre o grupo do grupo e do FlexConnect AP.
1. Sem fio do clique > grupos inferiores novos de FlexConnect.
2. Atribua a loja 1 do nome do grupo, similar à configuração de exemplo segundo as indicações
de figura 12.
3. O clique aplica-se quando o nome do grupo é
ajustado.

4. Clique a loja 1 do nome do grupo que você apenas criou para uma configuração mais
adicional.

5. O clique adiciona o
AP.

6. Verifique a caixa da autenticação local da possibilidade AP a fim permitir a autenticação
local quando o AP reage do modo independente.Nota: Etapa 20 mostra como permitir a
autenticação local para o modo conectado AP.
7. Verifique os AP seletos da caixa atual do controlador a fim permitir o menu suspenso do
nome AP.
8. Escolha o AP da gota-para baixo que precisa de ser parte de este grupo de FlexConnect.
9. O clique adiciona depois que o AP é escolhido da gota-para baixo.
10. Repita etapas 7 e 8 para adicionar todos os AP a este grupo de FlexConnect que são
igualmente parte da loja 1. do grupo AP. Veja figura 12 para compreender o 1:1 que traçam
entre o grupo do grupo AP e do FlexConnect.Se você criou um grupo AP pela loja (figura
8), a seguir idealmente todos os AP desse grupo AP devem ser parte de este grupo de
FlexConnect (figura 12). Manter a relação de 1:1 entre o grupo do grupo AP e do
FlexConnect simplifica o Gerenciamento de
redes.

11. Clique a autenticação local > os protocolos e verifique a caixa da autenticação de leap da
possibilidade.
12. O clique aplica-se depois que a caixa de verificação é ajustada.Nota: Se você tem um
controlador de backup, certifique-se que os grupos de FlexConnect são idênticos e
entradas de endereço MAC AP é incluído pelo grupo de
FlexConnect.

13. Sob a autenticação local, clique usuários locais.
14. Ajuste o username, senha e confirme campos de senha, a seguir clique-os adicionam a fim
criar a entrada de usuário no server local EAP que reside no AP.
15. Repita etapa 13 até que sua lista do nome de usuário local esteja esgotada. Você não pode
configurar ou adicionar mais de 100 usuários.
16. O clique aplica-se depois que etapa 14 é terminada e não da contagem dos usuários está
verificado.

17. Da placa superior, clique WLAN.

18. ID de WLAN 17 do clique. Isto foi criado durante a criação do grupo AP. Veja figura
8.

19. Sob o WLAN > edita para o ID de WLAN 17, clique avançado.
20. Verifique a caixa local do AUTH de FlexConnect a fim permitir a autenticação local no
modo conectado.Nota: A autenticação local é apoiada somente para FlexConnect com
switching local.Nota: Certifique-se sempre criar o grupo de FlexConnect antes de permitir a
autenticação local sob o

WLAN.
O
s NC igualmente fornecem a caixa de seleção local do AUTH de FlexConnect a fim permitir
como mostrado a autenticação local no modo conectado
aqui:

Os NC igualmente fornecem a facilidade para filtrar e monitorar clientes como mostrado
localmente autenticados de FlexConnect
aqui:

Verificação usando o CLI
O estado e o modo de switching da authenticação do cliente podem rapidamente ser verificados
usando este CLI no WLC:
(Cisco Controller) >show client detail 00:24:d7:2b:7c:0c Client MAC
Address............................... 00:24:d7:2b:7c:0c Client Username
................................. N/A AP MAC Address...................................
d0:57:4c:08:e6:70 Client State..................................... Associated H-REAP Data
Switching............................ Local H-REAP Authentication............................
Local

Ultrapassagem de FlexConnect VLAN
Na arquitetura atual de FlexConnect, há um mapeamento restrito do WLAN ao VLAN, e assim o
cliente que obtém associado em um WLAN particular em FlexConnect AP tem que habitar por um
VLAN que lhe seja traçado. Este método tem limitações, porque exige clientes associar com os
SSID diferentes a fim herdar políticas com base em VLAN diferentes.

Da liberação 7.2 avante, a ultrapassagem AAA do VLAN no WLAN individual configurado para o
switching local é apoiada. A fim ter a atribuição do VLAN dinâmico, o AP teria as relações para o
VLAN PRE-criado com base em uma configuração usando o mapeamento existente WLAN-VLAN
para FlexConnect individual AP ou usando o mapeamento ACL-VLAN em um grupo de
FlexConnect. O WLC é usado PRE-para criar as subinterfaces no AP.

Resumo
●

●

●

●

A ultrapassagem AAA VLAN é apoiada da liberação 7.2 para os WLAN configurados para o
switching local na central e no modo da autenticação local.
A ultrapassagem AAA deve ser permitida no WLAN configurado para o switching local.
O FlexConnect AP deve ter o VLAN PRE-criado do WLC para a atribuição do VLAN
dinâmico.
Se os VLAN retornados pela ultrapassagem AAA não estão atuais no cliente AP, obterão um
IP da relação do VLAN padrão do AP.

Procedimento
Conclua estes passos:
1. Crie um WLAN para a autenticação do
802.1x.

2. Permita o apoio da ultrapassagem AAA para o switching local WLAN no WLC. Navegue ao
WLAN GUI > WLAN > ID de WLAN > guia
avançar.

3. Adicionar os detalhes do servidor AAA no controlador para a autenticação do 802.1x. A fim
adicionar o servidor AAA, navegue ao > segurança WLC GUI > ao AAA > ao raio > à

autenticação >
novo.

4. O AP reage do modo local à revelia, tão secreto o modo ao modo de FlexConnect. O modo
local AP pode ser convertido ao modo de FlexConnect indo ao Sem fio > todos os AP, e
clica o AP
individual.

5. Adicionar o FlexConnect AP ao grupo de FlexConnect.Navegue sob o WLC GUI > Sem fio >
grupos de FlexConnect > o > Add AP de FlexConnect do grupo seleto > do tab
geral.

6. O FlexConnect AP deve ser conectado em uma porta de tronco e o VLAN traçado WLAN e o
VLAN cancelado AAA devem ser permitidos na porta de

tronco.
Nota: Nesta configuração, 109 vlan são
usados para o mapeamento WLAN VLAN e 3 vlan são usados para a ultrapassagem AAA.
7. Configurar o WLAN ao mapeamento VLAN para o FlexConnect AP. Baseado nesta
configuração, o AP teria as relações para o VLAN. Quando o AP recebe a configuração de
VLAN, o dot11 e as subinterfaces correspondentes dos Ethernet estão criados e adicionados
a um ponte-grupo. Associe um cliente neste WLAN e quando o cliente associa, seu VLAN
(padrão, com base no mapeamento WLAN-VLAN) é atribuído.Navegue ao WLAN GUI >
Sem fio > todo o AP > clicam sobre o específico aba AP > de FlexConnect, e clicam o
mapeamento

VLAN.
8. Crie um usuário no servidor AAA e configurar o usuário para retornar o ID de VLAN no
atributo de raio de

IETF.
9. A fim ter a atribuição do VLAN dinâmico, o AP teria as relações para o VLAN dinâmico PREcriado com base na configuração usando o mapeamento existente WLAN-VLAN para o
FlexConnect individual AP ou usando o mapeamento ACL-VLAN no grupo de FlexConnect.A
fim configurar AAA VLAN no FlexConnect AP, navegar ao WLC GUI > Sem fio > grupo >
clique de FlexConnect o grupo específico de FlexConnect > mapeamento VLAN-ACL, e
incorporar o VLAN ao campo de Vlan
ID.

10. Associe um cliente neste WLAN e autentique-o usando o username configurado no
servidor AAA a fim retornar o AAA VLAN.
11. O cliente deve receber um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do VLAN
dinâmico retornado através do servidor AAA.
12. A fim verificar, para clicar o WLC O GUI > o monitor > o cliente > clicam sobre o endereço
MAC de cliente específico a fim verificar os detalhes do cliente.

Limitações
●

●

Os atributos Airespace-específicos de Cisco não serão apoiados e o ID de VLAN do atributo
IETF será apoiado somente.
Um máximo de 16 VLAN pode ser configurado na configuração por-AP através do
mapeamento WLAN-VLAN para FlexConnect individual AP ou utilização do mapeamento
ACL-VLAN no grupo de FlexConnect.

FlexConnect VLAN baseou o interruptor central
Em Software Release 7.2 do controlador, a ultrapassagem AAA de VLAN (atribuição do VLAN
dinâmico) para WLAN localmente comutados porá clientes Wireless ao VLAN fornecido pelo
servidor AAA. Se o VLAN fornecido pelo servidor AAA não está atual no AP, o cliente está posto a
um VLAN traçado WLAN sobre esses AP e tráfego ligará localmente esse VLAN. Mais, antes da
liberação 7.3, o tráfego para um WLAN particular de FlexConnect AP pode ser comutado
centralmente ou localmente segundo a configuração WLAN.

Da liberação 7.3 avante, o tráfego de FlexConnect AP pode ser comutado centralmente ou
localmente segundo a presença de um VLAN em um FlexConnect AP.

Resumo
Fluxo de tráfego nos WLAN configurados para o switching local quando o cabo flexível AP reagir
do modo conectado:
Se o VLAN é retornado porque um dos atributos AAA e desse VLAN não está atual no base
de dados do cabo flexível AP, o tráfego comutará centralmente e o cliente estará atribuído
este VLAN/Interface retornado do servidor AAA contanto que o VLAN existe no WLC.
Se o VLAN é retornado porque um dos atributos AAA e desse VLAN não está atual no base
de dados do cabo flexível AP, o tráfego comutará centralmente. Se esse VLAN não está
igualmente atual no WLC, o cliente estará atribuído um VLAN/Interface traçado a um WLAN
no WLC.
Se o VLAN é retornado enquanto um dos atributos AAA e desse VLAN esta presente no base
de dados de FlexConnect AP, o tráfego comutará localmente.
Se o VLAN não é retornado do servidor AAA, o cliente estará atribuído um VLAN traçado
WLAN nesse FlexConnect AP e tráfego comutará localmente.
Fluxo de tráfego nos WLAN configurados para o switching local quando o cabo flexível AP reagir
do modo independente:
●

●

●

●

●

●

●

Se o VLAN retornado por um servidor AAA não está atual no base de dados do cabo flexível
AP, o cliente estará posto ao VLAN padrão (isto é, um VLAN traçado WLAN no cabo flexível
AP). Quando o AP conecta para trás, este cliente de-estará autenticado e comutará o tráfego
centralmente.
Se o VLAN retornado por um servidor AAA esta presente no base de dados do cabo flexível
AP, o cliente estará posto em um VLAN e em um tráfego retornados comutará localmente.
Se o VLAN não é retornado de um servidor AAA, o cliente estará atribuído um VLAN traçado
WLAN nesse FlexConnect AP e tráfego comutará localmente.

Procedimento
Conclua estes passos:
1. Configurar um WLAN para o switching local e permita a ultrapassagem
AAA.

2. Permita o interruptor central baseado Vlan no WLAN recémcriado.

3. Ajuste o modo AP a

FlexConnect.
4. Certifique-se de que o FlexConnect AP tem alguma secundário-relação atual em seu base
de dados, através do mapeamento WLAN-VLAN em um cabo flexível particular AP ou
através de configurar o VLAN de um grupo do cabo flexível. Neste exemplo, o VLAN 63 é
configurado no mapeamento WLAN-VLAN no cabo flexível

AP.
5. Neste exemplo, o VLAN 62 é configurado no WLC como uma das interfaces dinâmica e não
traçado ao WLAN no WLC. O WLAN no WLC é traçado ao VLAN de gerenciamento (isto é,
VLAN

61).

6. Associe um cliente ao WLAN configurado em etapa 1 neste cabo flexível AP e retorne VLAN
62 do servidor AAA. O VLAN 62 não está atual neste cabo flexível AP, mas esta presente no
WLC porque uma interface dinâmica assim que o tráfego comutarão centralmente e o cliente
será o vlan designada 62 no WLC. Na saída capturada aqui, o cliente foi o vlan designada
62 e o interruptor e a autenticação dos dados são ajustados à
central.

Nota: Observe que embora o WLAN seja configurado para o switching local, o campo do
interruptor dos dados para este cliente é central baseada na presença de um VLAN (isto é, o
VLAN 62, que é retornado do servidor AAA, não está atual no base de dados AP).
7. Se um outro usuário associa ao mesmo AP neste o WLAN criado e algum VLAN está
retornado do servidor AAA que não está atual no AP assim como no WLC, o tráfego
comutará centralmente e o cliente será atribuído a relação traçada WLAN no WLC (isto é,
VLAN 61 neste exemplo setup), porque o WLAN é traçado à interface de gerenciamento que
é configurada para VLAN
61

Nota: Observe que embora o WLAN seja configurado para o switching local, o campo do
interruptor dos dados para este cliente é central baseada na presença de um VLAN. Isto é, o
VLAN 61, que é retornado do servidor AAA, não está atual no base de dados AP mas não
está igualmente atual no base de dados WLC. Em consequência, o cliente é atribuído uma
interface padrão VLAN/Interface que seja traçada ao WLAN. Neste exemplo, o WLAN é
traçado a uma interface de gerenciamento (isto é, VLAN 61) e assim que o cliente recebeu
um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de VLAN 61.
8. Se um outro usuário lhe associa neste WLAN e VLAN criados 63 está retornado do servidor
AAA (que esta presente neste cabo flexível AP), o cliente será o vlan designada 63 e o
tráfego comutará
localmente.

Limitações
●

O interruptor central baseado VLAN é apoiado somente nos WLAN configurados para a
autenticação e o switching local centrais.

●

A secundário-relação AP (isto é, mapeamento VLAN) deve ser configurada no FlexConnect
AP.

FlexConnect ACL
Com a introdução de ACL em FlexConnect, há um mecanismo a abastecer localmente à
necessidade de controle de acesso no FlexConnect AP para a proteção e à integridade do tráfego
de dados comutados do AP. FlexConnect ACL é criado no WLC e deve então ser configurado
com o VLAN atual no grupo de FlexConnect AP ou de FlexConnect que usa o mapeamento
VLAN-ACL que será para a ultrapassagem VLAN AAA. Estes são empurrados então para o AP.

Resumo
●

●

●

●

Crie FlexConnect ACL no controlador.
Aplique o mesmos em um VLAN atual em FlexConnect AP sob o mapeamento do nível VLAN
ACL AP.
Pode ser aplicado em um VLAN atual no grupo de FlexConnect sob o mapeamento VLANACL (feito geralmente para VLAN cancelados AAA).
Ao aplicar o ACL no VLAN, selecione o sentido para ser aplicado que será “ingresso”, “saída”
ou “ingresso e saída”.

Procedimento
Conclua estes passos:
1. Crie um FlexConnect ACL no WLC. Navegue ao > segurança > ao Access Control List > ao
FlexConnect ACL WLC
GUI.

2. Clique em New.
3. Configurar o nome
ACL.

4. Clique em Apply.
5. Crie regras para cada ACL. A fim criar regras, navegar ao > segurança > ao Access Control
List > ao FlexConnect ACL WLC GUI, e clicar o ACL acima
criado.

6. O clique adiciona a regra
nova.

Nota: Configurar as regras conforme a exigência. Se a licença nenhuma nenhuma regra não
é configurada na extremidade, há um implícito nega qual obstruirá todo o tráfego.
7. Uma vez que o FlexConnect ACL é criado, pode ser traçado para o mapeamento WLANVLAN sob FlexConnect individual AP ou pode ser aplicado no mapeamento VLAN-ACL no
grupo de FlexConnect.

8. Trace FlexConnect ACL configurado acima a nível AP para vlan individuais sob
mapeamentos VLAN para FlexConnect individual AP. Navegue ao WLC GUI > Sem fio >
todo o AP > clique o específico aba AP > de FlexConnect > mapeamento
VLAN.

9. FlexConnect ACL pode igualmente ser aplicado no mapeamento VLAN-ACL no grupo de
FlexConnect. Os VLAN criados sob o mapeamento VLAN-ACL no grupo de FlexConnect são
usados principalmente para a ultrapassagem do VLAN
dinâmico.

Limitações
●

●

●

●

Um máximo de 512 FlexConnect ACL pode ser configurado no WLC.
Cada ACL individual pode ser configurado com 64 regras.
Um máximo de 32 ACL pode ser traçado pelo grupo de FlexConnect ou por FlexConnect AP.
Em algum ponto dado a tempo, há um máximo de 16 VLAN e de 32 ACL no FlexConnect AP.

Split Tunneling de FlexConnect
No WLC libera-se antes de 7.3, se um cliente que conecta em um FlexConnect AP associado
com um WLAN centralmente comutado precisa de enviar algum tráfego a um dispositivo atual na
site local/rede, eles precisam de enviar o tráfego sobre CAPWAP ao WLC e de obter então o
mesmo tráfego de volta à site local sobre CAPWAP ou utilização de alguma Conectividade da
fora-faixa.
Da liberação 7.3 avante, o Split Tunneling introduz um mecanismo por que o tráfego enviado pelo
cliente será classificado com base em conteúdos de pacote de informação usando o cabo flexível
ACL. Os pacotes de harmonização são comutados localmente do cabo flexível AP e o resto dos
pacotes é comutado centralmente sobre CAPWAP.
A funcionalidade do Split Tunneling é uma vantagem adicionada para OEAP AP setup onde os
clientes em um SSID corporativo podem falar aos dispositivos em uma rede local (impressoras,
máquina prendida em uma porta do LAN remota, ou dispositivos Wireless em um SSID pessoal)
diretamente sem largura de banda de WAN de consumo enviando pacotes sobre CAPWAP. O
Split Tunneling não é apoiado em OEAP 600 AP. O cabo flexível ACL pode ser criado com as
regras a fim permitir todos os dispositivos atuais na site local/rede. Quando os pacotes de um
cliente Wireless no SSID corporativo combinam as regras no cabo flexível ACL configurado em
OEAP AP, esse tráfego está comutado localmente e o resto do tráfego (isto é, implícito negue o
tráfego) comutará centralmente sobre CAPWAP.
A solução do Split Tunneling supõe que o subnet/VLAN associado com um cliente na instalação
central não está atual na site local (isto é, o tráfego para os clientes que recebem um endereço IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da sub-rede atual na instalação central não poderá
comutar localmente). A funcionalidade do Split Tunneling é projetada comutar localmente o
tráfego para as sub-redes que pertencem à site local a fim evitar o consumo da largura de banda
de WAN. Trafique que combina as regras ACL do cabo flexível é comutado localmente e a
operação de NAT é executada que muda o endereço IP de origem do cliente ao endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da interface de BVI do cabo flexível o AP que é roteável na
site local/rede.

Resumo
●

●

●

A funcionalidade do Split Tunneling é apoiada nos WLAN configurados para o interruptor
central anunciado pelo cabo flexível AP somente.
O DHCP exigido deve ser permitido nos WLAN configurados para o Split Tunneling.
A configuração do Split Tunneling é aplicada pelo WLAN configurado para o interruptor
central sobre pelo cabo flexível AP ou para todo o cabo flexível AP em um grupo de
FlexConnect.

Procedimento
Conclua estes passos:
1. Configurar um WLAN para o interruptor central (isto é, o switching local do cabo flexível não
deve ser
permitido).

2. Ajuste a atribuição de endereço de DHCP ao
exigido.

3. Ajuste o modo AP a

FlexConnect.
4. Configurar FlexConnect ACL com uma regra da licença para o tráfego que deve ser ligado
localmente o switch central WLAN. Neste exemplo, a regra ACL de FlexConnect é
configurada assim que alertará o tráfego ICMP de todos os clientes quais estão na sub-rede
de 9.6.61.0 (isto é, exista na instalação central) a 9.1.0.150 a ser comutado localmente
depois que a operação de NAT é aplicada no cabo flexível AP. O resto do tráfego baterá um
implícito nega a regra e seja comutado centralmente sobre
CAPWAP.

5. Isto FlexConnect criado ACL pode ser empurrado como um túnel em divisão ACL ao cabo
flexível individual AP ou pode igualmente ser empurrado para todo o cabo flexível AP em um
cabo flexível conecta o grupo.Termine estas etapas a fim empurrar o cabo flexível ACL
como uma separação local ACL para o cabo flexível individual AP:Clique a separação local
ACL.

Selecione a identificação WLAN em que a característica do túnel em divisão deve ser
permitida, para escolher o Cabo-ACL, e o clique
adiciona.

O Cabo-ACL é empurrado como a Local-separação ACL ao cabo flexível

AP.
T
ermine estas etapas a fim empurrar o cabo flexível ACL como a separação local ACL para
um grupo de FlexConnect:Selecione a identificação WLAN em que a característica do Split
Tunneling deve ser permitida. Na aba do mapeamento WLAN-ACL, selecione FlexConnect
ACL do grupo de FlexConnect onde o cabo flexível particular AP é adicionado, e o clique
adiciona.

O Cabo-ACL é empurrado como LocalSplit ACL para dobrar AP nesse grupo do cabo
flexível.

Limitações
●

●

●

As regras ACL do cabo flexível não devem ser configuradas com licença/instrução de
negação com mesma sub-rede como a fonte e o destino.
O tráfego em um WLAN centralmente comutado configurado para o Split Tunneling pode ser
comutado localmente somente quando um cliente Wireless inicia o tráfego para um host atual
na site local. Se o tráfego é iniciado pelos clientes/host em uma site local para clientes
Wireless nestes WLAN configurados, não poderá alcançar o destino.
O Split Tunneling não é apoiado para o Multicast/tráfego de broadcast. O Multicast/tráfego de
broadcast comutará centralmente mesmo se combina o cabo flexível ACL.

Tolerância a falhas
A tolerância de defeito de FlexConnect permite que o acesso Wireless e os serviços ramifiquem
clientes quando:
O ramo AP de FlexConnect perde a Conectividade com o controlador preliminar do cabo
flexível 7500.
O ramo AP de FlexConnect está comutando ao controlador secundário do cabo flexível 7500.
O ramo AP de FlexConnect está restabelecendo a conexão ao controlador preliminar do cabo
flexível 7500.
A tolerância de defeito de FlexConnect, junto com o EAP local como esboçado acima, fornece
junto o tempo ocioso da máquina zero do ramo durante uma parada de rede. Esta característica é
permitida à revelia e não pode ser desabilitada. Não exige nenhuma configuração no controlador
ou no AP. Contudo, assegurar lisamente trabalhos da tolerância de defeito e é aplicável, este
critérios deve ser mantido:
●

●

●

●

●

●

●

Pedir e configurações WLAN têm que ser idênticos através dos controladores preliminares e
alternativos do cabo flexível 7500.
O mapeamento VLAN tem que ser idêntico através dos controladores preliminares e
alternativos do cabo flexível 7500.
O Domain Name da mobilidade tem que ser idêntico através dos controladores preliminares e
alternativos do cabo flexível 7500.
Recomenda-se usar o cabo flexível 7500 como ambos os controladores principais e de
backup.

Resumo
●

●

●

FlexConnect não desligará clientes quando o AP não está conectando de volta ao mesmo
controlador fornecido lá é nenhuma mudança na configuração no controlador.
FlexConnect não desligará clientes quando conectar ao controlador de backup fornecido lá
não é nenhuma mudança na configuração e o controlador de backup é idêntico ao
controlador principal.
FlexConnect não restaurará seus rádios na conexão de volta ao controlador principal
fornecido lá é nenhuma mudança na configuração no controlador.

Limitações
●

●

●

Apoiado somente para FlexConnect com central/autenticação local com switching local.
Os clientes centralmente autenticados exigem a reautenticação completa se o temporizador
da sessão cliente expira antes do Switches de FlexConnect AP de autônomo ao modo
conectado.
Os controladores principais e de backup do cabo flexível 7500 devem estar no mesmo
domínio da mobilidade.

Limite do cliente pelo WLAN
Junto com a segmentação do tráfego, a necessidade para restringir o cliente total que alcança os
Serviços sem fio elevara.
Exemplo: Limitando clientes totais do convidado do Tunelamento do ramo de volta ao centro de
dados.
A fim endereçar este desafio, Cisco está introduzindo o limite do cliente pela característica WLAN
que pode restringir os clientes totais permitidos na pela base WLAN.

Objetivo principal
Ajuste limites em clientes máximos
Facilidade operacional
Nota: Este não é um formulário de QoS.
●

●

Àrevelia, a característica é desabilitada e não força o limite.

Limitações
Esta característica não reforça o limite do cliente quando o FlexConnect está no estado autônomo
de operação.

Configuração de WLC
Conclua estes passos:
1. Selecione o ID de WLAN centralmente comutado 1 com SSID DataCenter. Este WLAN foi

criado durante a criação do grupo AP. Veja figura 8.
2. Clique o guia avançada para o ID de WLAN 1.
3. Ajuste o cliente valor-limite para o campo de texto permitido máximo dos clientes.
4. O clique aplica-se após o campo de texto para clientes permitidos máximo é
ajustado.

O padrão para clientes permitidos máximo é ajustado a 0, que não implica lá é nenhuma
limitação e a característica é desabilitada.

Configuração NC
A fim permitir esta característica dos NC, vá configurar > controladores > controlador IP > WLAN
> configuração WLAN > detalhes de configuração WLAN.

Obstrução peer-to-peer
Em software release do controlador antes de 7.2, (P2P) a obstrução peer-to-peer foi apoiada
somente para WLAN de comutação centrais. A obstrução peer-to-peer pode ser configurada no
WLAN com qualqueras um três ações:
Deficiente – Obstrução peer-to-peer e tráfego interligado das inutilizações localmente dentro
do controlador para clientes na mesma sub-rede. Este é o valor padrão.
Gota – Faz com que o controlador rejeite pacotes para clientes na mesma sub-rede.
Envie rio acima – Faz com que o pacote seja enviado no VLAN ascendente. Os dispositivos
acima do controlador decidem que ação a tomar em relação ao pacote.
Da liberação 7.2 avante, a obstrução peer-to-peer é apoiada para os clientes associados no
switching local WLAN. Pelo WLAN, a configuração peer-to-peer é empurrada pelo controlador a
FlexConnect AP.
●

●

●

Resumo
●

●

●

A obstrução peer-to-peer é configurada pelo WLAN
Pelo WLAN, a configuração de obstrução peer-to-peer é empurrada pelo WLC a FlexConnect
AP.
A ação de obstrução peer-to-peer configurada como a gota ou rio acima-dianteira no WLAN é
tratada como a obstrução peer-to-peer permitida em FlexConnect AP.

Procedimento
Conclua estes passos:
1. Permita a ação de obstrução peer-to-peer como a gota no WLAN configurado para o
switching local de
FlexConnect.

2. Uma vez que o P2P que obstrui a ação é configurado como a gota ou dianteiro-Rio acima no
WLAN configurado para o switching local, está empurrado do WLC ao FlexConnect AP. O
FlexConnect AP armazenará esta informação no arquivo de configuração da colheita no
flash. Com isto, mesmo quando FlexConnect AP reage do modo independente, pode aplicar
a configuração P2P nas subinterfaces correspondentes.

Limitações
●

●

●

Em FlexConnect, a solução P2P que obstrui a configuração não pode ser aplicada somente a
um FlexConnect particular AP ou subconjunto dos AP. É aplicada a todo o FlexConnect AP
que transmite o SSID.
A solução unificada para clientes centrais do interruptor apoia o P2P rio acima-dianteiro.
Contudo, isto não será apoiado na solução de FlexConnect. Isto é tratado como a gota P2P e
os pacotes cliente são deixados cair em vez do enviado ao nó de rede seguinte.
A solução unificada para clientes centrais do interruptor apoia o P2P que obstrui para os
clientes associados aos AP diferentes. Contudo, esta solução visa somente os clientes
conectados ao mesmo AP. FlexConnect ACL pode ser usado como uma ação alternativa
para esta limitação.

Transferência da PRE-imagem AP
Esta característica permite que o AP transfira o código quando for operacional. A transferência da
PRE-imagem AP é extremamente útil em reduzir o tempo ocioso de rede durante a manutenção
de software ou as elevações.

Resumo
●

●

●

Facilidade do gerenciamento de software
Programação por elevações da loja: os NC são precisados de realizar este
Reduz o tempo ocioso da máquina

Procedimento
Conclua estes passos:
1. Promova a imagem nos controladores principais e de backup.Navegue sob o WLC GUI >
comandos > arquivo da transferência para começar a

transferência.
2. Salvar as configurações nos controladores, mas não recarregue o controlador.
3. Emita o comando download da PRE-imagem AP do controlador principal.Navegue ao WLC
GUI > Sem fio > Access point > todos os AP e escolha o Access point começar a
transferência da PRE-imagem.Uma vez que o Access point é escolhido, clique o guia
avançada.Clique a transferência preliminar para iniciar a transferência da PRE-

imagem.

4. Recarregue os controladores as imagens AP são transferidas afinal que.Os AP caem agora
de volta ao modo independente até que os controladores recarreguem.Nota: No modo
independente, a tolerância de defeito manterá clientes associados.Uma vez que o
controlador está para trás, os AP recarregam automaticamente com a imagem PREtransferida.Após a repartição, os AP re-juntam-se ao controlador principal e recomeçam-se
os serviços do cliente.

Limitações

●

Trabalhos somente com CAPWAP AP.

Upgrade da imagem esperta de FlexConnect AP
A característica da transferência da PRE-imagem reduz a duração de tempo ocioso até certo
ponto, mas ainda todo o FlexConnect AP tem que PRE-transferência as imagens respectivas AP
sobre o link MACILENTO com a alta latência.
A upgrade da imagem eficiente AP reduzirá o tempo ocioso da máquina para cada FlexConnect
AP. A ideia básica é somente um AP de cada modelo AP transferirá a imagem do controlador e
atuará como o mestre/server, e o resto dos AP do mesmo modelo trabalhará que o
escravo/cliente e PRE-transferência a imagem AP do mestre. A distribuição da imagem AP do
server ao cliente estará em uma rede local e não experimentará a latência do link MACILENTO.
Em consequência, o processo será mais rápido.

Resumo
●

●

●

●

Mestre e o escravo AP são selecionados para cada modelo AP pelo grupo de FlexConnect
O mestre transfere a imagem do WLC
O escravo transfere a imagem do mestre AP
Reduz o tempo ocioso da máquina e salvar a largura de banda de WAN

Procedimento

Conclua estes passos:
1. Promova a imagem no controlador.Navegue ao WLC GUI > comandos > arquivo da
transferência a fim começar a

transferência.
2. Salvar as configurações nos controladores, mas não recarregue o controlador.
3. Adicionar o FlexConnect AP ao grupo de FlexConnect.Navegue ao WLC GUI > Sem fio >
grupos de FlexConnect > o > Add AP de FlexConnect do grupo seleto > do tab
geral.

4. Clique a caixa de seleção da elevação de FlexConnect AP a fim conseguir a upgrade da
imagem eficiente AP.Navegue ao WLC GUI > Sem fio > grupos de FlexConnect > aba seleta
do grupo > da upgrade da imagem de
FlexConnect.

5. O mestre AP pode ser selecionado manualmente ou automaticamente:A fim selecionar
manualmente o mestre AP, para navegar ao WLC O GUI > o Sem fio > os grupos de
FlexConnect > aba seleta do grupo > da upgrade da imagem de FlexConnect > FlexConnect
AP mestres, AP seleto da lista de drop-down, e clique adicionam o
mestre.

Nota: Somente um AP pelo modelo pode ser configurado como o mestre AP. Se o mestre
AP é configurado manualmente, o campo manual estará atualizado como sim.A fim
selecionar automaticamente o AP mestre, navegar ao WLC GUI > Sem fio > grupos de
FlexConnect > aba seleta do grupo > da upgrade da imagem de FlexConnect, e clicar a
elevação de
FlexConnect.

Nota: Se o mestre AP é selecionado automaticamente, o campo manual estará atualizado
como não.
6. A fim começar a upgrade da imagem eficiente AP para todos os AP sob um grupo específico
de FlexConnect, elevação de FlexConnect do clique.Navegue ao WLC GUI > Sem fio >
grupos de FlexConnect > grupo de FlexConnect > aba seletos da upgrade da imagem, e
clique a elevação de
FlexConnect.

Nota: A contagem de nova tentativa máxima do escravo é o número de tentativas (44 à
revelia) em que o escravo AP fará a fim transferir uma imagem do mestre AP, depois do qual
cairá de volta à transferência a imagem do WLC. Fará 20 tentativas contra o WLC a fim
transferir uma imagem nova depois do qual o administrador tem que re-novato o processo
da transferência.
7. Uma vez que a elevação de FlexConnect é iniciada, simplesmente o mestre AP transferirá a
imagem do WLC. Sob toda a página AP, da “o papel elevação” será atualizado como o
mestre/central que significa que o AP mestre transferiu a imagem do WLC que está no local
central. O escravo AP transferirá a imagem do mestre AP que é na site local e é a razão sob
toda a página da “papel AP elevação” será atualizado como o escravo/Local.A fim verificar
isto, navegue ao WLC GUI > Sem
fio.

8. Recarregue os controladores as imagens AP são transferidas afinal que. Os AP caem agora
de volta ao modo independente até que os controladores recarreguem.Nota: No modo
independente, a tolerância de defeito manterá clientes associados.Uma vez que o
controlador está para trás, os AP recarregam automaticamente com a imagem PREtransferida.Após a repartição, os AP re-juntam-se ao controlador principal e recomeçam-se
os serviços do cliente.

Limitações
●

●

●

●

A seleção mestra AP é pelo grupo de FlexConnect e pelo modelo AP em cada grupo.
Somente 3 o escravo AP do mesmo modelo pode promover simultaneamente de seu mestre
AP e de resto do escravo que os AP usarão o aleatório desembaraçam do temporizador para
experimentar de novo para o mestre AP a fim transferir a imagem AP.
No exemplo que o escravo AP não transfere a imagem do mestre AP por qualquer motivo, irá
ao WLC a fim buscar a imagem nova.
Isto trabalha somente com CAPWAP AP.

Auto converso AP no modo de FlexConnect
O cabo flexível 7500 fornece estas duas opções para converter o modo AP a FlexConnect:
●

●

Modo manual
Auto modo do converso

Modo manual
Este modo está disponível em todas as Plataformas e permite que a mudança ocorra somente
sobre pela base AP.
1. Navegue ao WLC GUI > Sem fio > todos os AP e escolha o AP.
2. Selecione FlexConnect como o modo AP, a seguir clique-o aplicam-se.
3. Mudar o modo AP faz com que o AP

recarregue.
sta opção está igualmente disponível em todas as Plataformas atuais WLC.

E

Auto modo do converso
Este modo está disponível somente para o controlador do cabo flexível 7500 e é apoiado somente
usando o CLI. Este modo provoca a mudança em todos os AP conectados. Recomenda-se que o
cabo flexível 7500 está distribuído em um domínio diferente da mobilidade do que controladores
existentes do terreno WLC antes que você permita este CLI:
(Cisco Controller) >config ap autoconvert ? disable Disables auto conversion of unsupported mode
APs to supported modes when AP joins flexconnect Converts unsupported mode APs to flexconnect
mode when AP joins monitor Converts unsupported mode APs to monitor mode when AP joins (Cisco
Controller) >

1. A característica da Auto-conversão é desabilitada à revelia, que pode ser verificada usando
este comando show:(Cisco Controller) >show ap autoconvert AP Autoconvert
.................................. Disabled modos AP NON-apoiados = modo local, sniffer,
detector desonesto e

ponte.
Esta opção
está atualmente disponível somente através dos CLI.Estes CLI estão disponíveis somente
no WLC 7500.

2. Executar o flexconnect CLI do autoconvert ap da configuração converte todos os AP na rede
com modo AP NON-apoiado ao modo de FlexConnect. Nenhuns AP que reagem já de
FlexConnect ou modo de monitor não são afetados.(Cisco Controller) >config ap
autoconvert flexconnect (Cisco Controller) >show ap autoconvert AP Autoconvert
.................................. FlexConnect (Cisco Controller) >

3. Executando o autoconvert ap da configuração monitore o CLI converte todos os AP na rede
com modo AP NON-apoiado ao modo de monitor. Nenhuns AP que reagem já de
FlexConnect ou modo de monitor não são afetados.(Cisco Controller >config ap autoconvert
monitor (Cisco Controller) >show ap autoconvert AP Autoconvert

Não há nenhuma opção para executar ao mesmo
tempo o autoconvertflexconnect ap da configuração e o monitor do autoconvert ap da
configuração.
................................. Monitor

Apoio de FlexConnect WGB/uWGB para o switching local WLAN
Da liberação 7.3 avante, WGB/uWGB e prendido/clientes Wireless atrás dos WGB são apoiados
e trabalharão como clientes normais nos WLAN configurados para o switching local.
Após a associação, o WGB envia as mensagens IAPP para cada um do seu prendidas/clientes
Wireless, e o cabo flexível AP comportar-se-á como segue:
Quando o cabo flexível AP reage do modo conectado, encaminha todas as mensagens IAPP
ao controlador e o controlador processará as mensagens IAPP o mesmos que o modo local
AP. O tráfego para prendido/clientes Wireless será comutado localmente do cabo flexível AP.
Quando o AP reage do modo independente, processa as mensagens IAPP,
prendidas/clientes Wireless no WGB deve poder registrar-se e cancelar a matrícula. Em cima
da transição ao modo conectado, o cabo flexível AP enviará a informação de clientes
prendidos de volta ao controlador. O WGB enviará a mensagens de registro três vezes em
que transições do cabo flexível AP de autônomo ao modo conectado.
Prendido/clientes Wireless herdará a configuração do WGB, que não significa nenhuma
configuração separada como a autenticação de AAA, ultrapassagem AAA, e FlexConnect ACL é
exigido para clientes atrás do WGB.
●

●

Resumo
●

●

●

Nenhuma configuração especial é exigida no WLC a fim apoiar o WGB no cabo flexível AP.
A tolerância de defeito é apoiada para o WGB e os clientes atrás do WGB.
O WGB é apoiado no IO AP: 1240, 1130, 1140, 1260, e 1250.

Procedimento
Conclua estes passos:
1. Nenhuma configuração especial é precisada a fim permitir o apoio WGB/uWGB em
FlexConnect AP para os WLAN configurados para o switching local como o WGB. Também,
os clientes atrás do WGB são tratados como clientes normais em WLAN configurados
switching local pelo cabo flexível AP. Permita o switching local de FlexConnect em um
WLAN.

2. Ajuste o modo AP a

FlexConnect.
3. Associe o WGB com os clientes prendidos atrás deste WLAN
configurado.

4. A fim verificar os detalhes para ver se há o WGB, vá ao monitor > aos clientes, e selecione o
WGB da lista de
clientes.

5. A fim verificar os detalhes de prendidos/clientes Wireless atrás do WGB, vá ao monitor > aos
clientes, e selecione o
cliente.

Limitações
●

●

Os clientes prendidos atrás do WGB estarão sempre no mesmo VLAN que WGN próprio. O
apoio do vlan múltiplo para clientes atrás do WGB não é apoiado no cabo flexível AP para os
WLAN configurados para o switching local.
Um máximo de 20 clientes (prendidos/Sem fio) é apoiado atrás do WGB quando associado
para dobrar o AP no WLAN configurado para o switching local. Este número é o mesmo como
o que nós temos hoje para o apoio WGB no modo local AP.

●

O AUTH da Web não é apoiado para clientes atrás do WGB associado nos WLAN
configurados para o switching local.

Apoio para um número aumentado de servidores Radius
Antes da liberação 7.4, a configuração dos servidores Radius no grupo de FlexConnect foi feita
de uma lista global de servidores Radius no controlador. O número máximo de servidores Radius,
que podem ser configurados nesta lista global, é 17. Com um número de aumento de escritórios
filiais, é uma exigência poder configurar um servidor Radius pela instalação de filial. Na liberação
7.4 avante, será possível configurar servidores Radius preliminares e alternativos pelo grupo de
FlexConnect que pode ou não pode ser parte da lista global de 17 servidores de autenticação
RADIUS configurados no controlador.
Uma configuração específica AP para os servidores Radius será apoiada igualmente. A
configuração específica AP terá a maior prioridade do que a configuração de grupo de
FlexConnect.
O comando de configuração existente no grupo de FlexConnect, que precisa o deslocamento
predeterminado do servidor Radius na lista global do servidor Radius no controlador, será
suplicado e substituído com um comando configuration, que configure um servidor Radius no
grupo de Flexconnect que usa o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do server
e do segredo compartilhado.

Resumo
●

●

●

●

O apoio para a configuração de servidores Radius preliminares e alternativos pelo grupo de
FlexConnect, que pode ou não pode esta presente na lista global de servidores de
autenticação RADIUS.
O número máximo de servidores Radius originais que podem ser adicionados em um WLC é
o número de grupos de FlexConnect que podem ser configurados nos tempos dados dois de
uma plataforma. Um exemplo é um preliminar e um servidor radius secundário pelo grupo de
FlexConnect.
O upgrade de software de uma liberação precedente para liberar 7.4 não causará nenhuma
perda da configuração RADIUS.
O supressão do servidor Radius preliminar é permitido sem tem que suprimindo do servidor
radius secundário. Isto é consistente com a configuração de grupo atual de FlexConnect para
o servidor Radius.

Procedimento
1. Modo de configuração antes da liberação 7.4.Um máximo de 17 servidores Radius pode ser
configurado sob a configuração da autenticação de
AAA.

2. Os servidores radius principais e secundários podem ser associados com um grupo de
FlexConnect que usa uma lista de drop-down que compreende dos servidores Radius
configurados na página da autenticação de
AAA.

3. Modo de configuração no grupo de FlexConnect na liberação 7.4.Os servidores radius
principais e secundários podem ser configurados sob o grupo de FlexConnect que usa um
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, um número de porta e um segredo
compartilhado.

Limitações
●

●

O downgrade do software da liberação 7.4 a uma liberação precedente reterá a configuração
mas com algumas limitações.
Configurar um preliminar/servidor radius secundário quando precedente é configurado fará
com que a entrada mais velha seja substituída pelo novo.

Modo local aumentado (OLMO)
O OLMO é apoiado na solução de FlexConnect. Refira o guia dos melhores prática no OLMO
para mais informação.

Suporte de acesso do convidado no cabo flexível 7500
Figura 13: Suporte de acesso do convidado no cabo flexível 7500

O cabo flexível 7500 permitirá que e continuará apoie a criação do túnel de EoIP a seu
controlador da âncora do convidado no DMZ. Para melhores prática na solução de acesso
wireless do convidado, refira o guia de distribuição do convidado.

Controlando WLC 7500 dos NC
O Gerenciamento do WLC 7500 dos NC é idêntico aos WLC existentes de Cisco.

Para obter mais informações sobre de controlar o WLC e de descobrir moldes, refira o manual de
configuração do Sistema de controle sem fio da Cisco, liberação 7.0.172.0.

FAQ
P.. Se eu configuro regaços em uma posição remota como FlexConnect, posso eu dar 2 aqueles
regaços um controlador principal e secundário?
Exemplo: Há um controlador principal no local A e um controlador secundário no local B. Se o
controlador no local A falha, o REGAÇO faz o Failover ao controlador no local B. Se ambos os
controladores são não disponíveis fazem a queda do REGAÇO no modo independente de
FlexConnect?
R. Sim. Primeiramente o REGAÇO falha sobre ao seu secundário. Todos os WLAN que são
comutados localmente não têm nenhuma mudança, e todo o que é comutada centralmente

apenas mandam o tráfego ir ao controlador novo. E, se o secundário falha, todos os WLAN que
são marcados para o switching local (e abra/autenticação da chave pré-compartilhada/você estão
fazendo o autenticador AP) permanecem acima.
P.. Como os Access point configurados no modo local tratam os WLAN configurados com
switching local de FlexConnect?
A. Os pontos de acesso de modo locais tratam estes WLAN como WLAN normais. A autenticação
e o tráfego de dados são escavados um túnel de volta ao WLC. Durante uma falha do link
MACILENTO este WLAN está completamente para baixo e nenhum cliente é ativo neste WLAN
até que a conexão ao WLC esteja restaurada.
P.. Posso eu fazer a autenticação da Web com switching local?
R. Sim, você pode ter um SSID com a autenticação da Web permitida e deixar cair o tráfego
localmente após a autenticação da Web. A autenticação da Web com switching local trabalha
muito bem.
P.. Posso eu usar meu Convidado-portal no controlador para um SSID, que seja segurado
localmente pelo H COLHA? Se sim, que acontece se eu perco a Conectividade ao controlador?
Os clientes atual deixam cair imediatamente?
R. Sim. Desde que este WLAN é comutado localmente, o WLAN está disponível mas nenhum
cliente novo pode autenticar porque o página da web não está disponível. Mas, os clientes
existentes não são deixados cair fora.
Q. Pode FlexConnect certificar a conformidade PCI?
R. Sim. Detecção desonesto dos apoios da solução de FlexConnect para satisfazer a
conformidade PCI.
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