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Introdução

Este artigo fornece um exemplo da configuração de exemplo em como adicionar, controlar e
provision controladores do Wireless LAN do catalizador 9800 da NON-tela através do Cisco DNA
Center.

Pré-requisitos

Conhecimento básico da configuração do catalizador 9800 e do DNA-centro

Requisitos

Consulte a matriz de compatibilidade de software para requriements da compatibilidade da
solução no catalizador 9800 WLC e no Cisco DNA Center.

Componentes Utilizados

9800-CL na liberação 16.10.1e.

Cisco DNA Center na liberação 1.2.10.

Configurar

Do C9800 GUI:

/content/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html


Navegue a C9800 GUI>> Administration>>SNMP1.





Permita o modo de SNMP clicando no botão Enabled Button. Navegue à página dos string
de comunidade e adicionar as duas comunidades “ro” para de leitura apenas e o “RW” para
de leitura/gravação

2.

Nota: Neste exemplo nós usamos as comunidades V2. Você pode igualmente usar as
comunidades V3.

Bata a “salvaguarda & aplique-a ao dispositivo”

Clique sobre Add outra vez para adicionar a comunidade “RW”.



Após ter batido a “salvaguarda & aplique ao dispositivo” que você deve ver ambas as
comunidades V2 alistadas como abaixo:

Para que DNA-C fale a C9800, nós precisamos de permitir NETCONF e permitir o perfil da
autorização local em C9800. A maneira a mais simples de conseguir isto é navegar da
interface da linha de comando C9800 GUI>>Administration>>

3.



Esta página é apenas como um CLI (sessão SSH) do GUI. A pasta da cópia os comandos
abaixo no “configura” o modo de seção da interface da linha de comando e executa da “o
comando corrida”

4.

netconf-Yang

local do padrão do executivo da autorização aaa



C9800 é preparado agora para Cisco DNA-C

De Cisco DNA-C GUI:

Registre em Cisco DNA-C GUI 1.

No canto superior direito do Web page, clique o menu das ferramentas e selecione a aba do
“inventário”

2.



Nota: Você pode alternativamente descobrir seu dispositivo C9800 que usning ele menu do "
descoberta ".

Na página do inventário, o clique “adiciona” no canto superior direito3.

Incorpore os detalhes C9800 WLC 4.



Enrole para baixo para editar os ajustes CLI/Netconf/GUI:



A porta do padrão NETCONF em C9800 é a porta 830.



O clique “adiciona” e o dispositivo obterá adicionado ao inventário de Cisco DNA-C. Certifique-se
validar que o dispositivo está em um estado “controlado”

C9800 é adicionado agora a Cisco DNA-C.

Abastecimento C9800 através de Cisco DNA-C

Step1: Projeto

Do Home Page de Cisco DNA-C clique sobre a aba do projeto1.

Um mapa do site e um plano horizontal têm sido adicionados já à aba da hierarquia de rede. 

Para adicionar o Sem fio SSID, para clicar sobre as “configurações de rede” cataloga e
navega ao “Sem fio” e clica então “adiciona”

2.



Enrole para baixo ajustes da segurança de acesso e configurar a senha PSK.

Clicar aba “seguinte” trá-lo “à aba dos perfis wireless” onde você configurará seu perfil wireless a
ser atribuído ao local específico.





Clicar o botão do “revestimento” deve adicionar o WLAN e a política wireless perfila-o apenas
criou.

Step2: Aprovisionamento

Agora que o WLAN e os perfis foram projetados, nós podemos provision o aos WLC respectivos.
Para isto, clique sobre a aba da “disposição” na parte superior de Cisco DNA-C

No menu da disposição, você pode filtrar para seu nome de dispositivo sob a opção do
“filtro” do inventário de dispositivo.

1.



Selecione seus WLC e pairo sobre o campo das “ações” e navegue “para
provision”

2.

Adicionar o dispositivo a seu local 3.



Neste exemplo AP e WLC esteja no mesmo lugar, você pode saltar após a etapa da
configuração e da configuração avançada aqui e distribuir da página de sumário.

4.





 Valide se o abastecimento era bem sucedido:

A próxima etapa é provision seu Access point usando mesmo método que acima.5.



Você pode agora validar o estado do abastecimento de C9800
GUI>>Configurations>>WLAN

6.



Você tem agora com sucesso WLC/AP fornecida através de Cisco DNA-C

Troubleshooting

De Cisco DNA-C do “rca sudo” do CLI de “cada” Cisco DNAC no conjunto;

De C9800 CLI:

Debuga:



debug snmp requests

debug snmp packets

debug netconf-yang level debug 

show platform software yang-management process

Verifica se todos os processos estão sendo executado.

Se netconf-Yang está sendo executado, todos os processos a não ser que o gnmib deva ser
ACIMA do estado
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