
ARUBA AOS 8.6.0.6 STANDALONE CONTROLERS WITH MASTER REDUNDANCY 

 

Master Controler HA Active 

IP : 10.5.0.221 

Standby Controler HA Standby 

IP : 10.5.0.222 

Öncelikle 2 tane Mobility Controler cihazını Standalone olarak kuruyoruz. Mobility Controler 

cihazımıza konsoldan bağlandığımız da karşımıza ilk olarak aşağıdaki ekran gelecek. Buradaki 

seçeneklerden biri olan full-setup seçeneği ile kurulumumuza devam ediyoruz. Enter Option alanına 

full-setup yazıp enter tuşuna basıyoruz.  

 

Karşımıza gelen soruya yes diyerek devam ediyoruz.  

 

Daha sonra karşımıza MC kurulumu için gerekli işlemleri yapacağımız kısım geliyor. 

 



 

Bu kısımda MC cihazımıza bir isim vererek devam ediyoruz.  

 

Gerekli bilgileri girdikten sonra değişiklikleri kabul etmek için yes diyerek devam ediyoruz.  

 

Kurulum işlemimiz tamamlandı cihazımız yeniden başlayacak . 



 

Aynı İşlemleri 2.cihazımız için de yaparak cihazımızı aktif edeceğiz.  

 

İlk önce 2 controler cihazımız da HA ayarlarımızı yapıyoruz.  Bunun için Mobility Controler > MC-

MASTER > Configuration > Redundancy > High availability alının da ilk önce HA Groups altında yeni bir 

grup oluşturuyoruz.  

 



HA Groups altındaki + butonuna basıyoruz.  Ve alt kısımda açılan alanda HA için bir isim veriyoruz.  

 

Daha sonra ise alt kısımdaki HA Controller IPv4 alanındaki + butonuna basarak Master controler 

cihazımızı ekliyoruz. Daha sonra aynı işlem ile Standby controler cihazınıda ekliyoruz. 

 

 



Controler cihazlarımızı ekledikten sonra alt kısımda bulunan Pre-emption ve State synchronization 

seçeneğini seçiyoruz. Ve Pre-shared key değeri giriyoz. Daha sonra ise submit butonuna basarak 

işlemimizi tamamlıyoruz.  

 

Daha sonra ise Pending Changes kısmına basarak yaptığım işlemlerin geçerli olmasını sağlıyoruz.  

 



 

 

Bu işlemden sonra yine High availability altından HA Member  kısmına geliyoruz ve   
Member of HA group da biraz önce oluşturduğumuz HA Groups ekliyoruz. 

 

Daha sonra ise Pending Changes kısmına basarak yaptığım işlemlerin geçerli olmasını sağlıyoruz 

Daha sonra  

 

 

Şimdi Standby cihazımıda gereken HA ayarları CLI üzerinden yapacağız.  

Konsol bağlantımızı yaptıktan sonra configuration moduna geçerek aşağıdaki işlemleri yapıyoruz. 



(MC-STANDBY) [mynode] (config) #ha group-profile HA 

(MC-STANDBY) ^[mynode] (HA group information "HA") #pre-shared-key 12345678 

(MC-STANDBY) ^[mynode] (HA group information "HA") #controller 10.1.14.11 role dual 

(MC-STANDBY) ^[mynode] (HA group information "HA") #controller 10.1.14.12 role dual 

(MC-STANDBY) ^[mynode] (HA group information "HA") #state-sync 

(MC-STANDBY) ^[mynode] (HA group information "HA") #preemption 

(MC-STANDBY) ^[mynode] (HA group information "HA") #exit 

(MC-STANDBY) ^[mynode] (config) #ha group-membership HA 

 

L2 Redundancy Ayarları  

MC-MASTER cihazımıza bağlanıyoruz.  

Mobility Controler > MC-MASTER > Configuration > Redundancy > L2 redundancy kısmına geliyoruz 

ve Virtual Router Table alanı altından + butonuna basarak yeni bir Virtual Router Table ekliyoruz.  

 



 

Gerekli bilgileri girdikten sonra submit butonuna basıyoruz ve sonrasında Pending Changes e 

tıklayarak yaptığımız işlemi kayıt ediyoruz.  

 

Daha sonra aynı ekranda alt kısımda bulunan Master Redundancy alanında gerekli alanları doldurarak 

submit ve sonrasında Pending Changes e basarak kayıt ediyoruz. 

 



 

Aynı işlemleri Standby cihaz için de CLI ekranından yapıyoruz.  

Konsol ile cihazımıza bağlandıktan sonra aşağıdaki komutları giriyoruz.  

(MC-STANDBY) [mynode] (config) #vrrp 10 

(MC-STANDBY) ^[mynode] (config-submode)#priority 150 

(MC-STANDBY) ^[mynode] (config-submode)#authentication 12345678 

(MC-STANDBY) ^[mynode] (config-submode)#ip address 10.5.0.220 

(MC-STANDBY) ^[mynode] (config-submode)#description Standby-VRRP 

(MC-STANDBY) ^[mynode] (config-submode)#preempt delay 0 

(MC-STANDBY) ^[mynode] (config-submode)#exit 

 

(MC-STANDBY) ^[mynode] (config) #master-redundancy 

(MC-STANDBY) ^[mynode] (config-submode)#master-vrrp 10 

(MC-STANDBY) ^[mynode] (config-submode)#peer-ip-address 10.5.0.221 ipsec 12345678 

(MC-STANDBY) ^[mynode] (config-submode)#exit 

(MC-STANDBY) ^[mynode] (config) # 

 

 

Burada MASTER Controller cihazımız da Mobility Controller alanına geliyoruz . 

Mobility Controler > Configuration > Redundancy > L2 redundancy > Master Redundancy altından 

Database synchronization seçeneğini açıyoruz ve sync period zamanı belirliyoruz. 



 

Submit ve Pending Changes basarak işlemlerimizi tamamlıyoruz.  

2 cihaz da aşağıdaki komutu giriyoruz.  

(MC-STANDBY) ^[mynode] (config) # database synchronize period 1 

Cihazlarımızı yeniden başlatıyoruz.  

Bu işlemler sonunda CLI ekranında VRRP ve Master Redundancy ayarlarımızı kontrol ediyoruz. 

Show Vrrp ve  show master-redundancy komutları ile ayarlarımızı kontrol ediyoruz.  

 

 



 

 

show database synchronize komutu ile de veritabanı senkronizasyonunu kontrol ediyoruz.  

 

 



 

Bu aşamada bir uyumsuzluk görülmesi durumunda zaman ayarlarını kontrol etmeniz de yarar var . 

Bunun için Show clock komutunu kullanabilirsiniz.  Eğer hatası ise ntp sunucu ayarlarını girerek 

düzeltebilirsiniz.  

 

(MC-MASTER) [mynode] (config) #ntp server x.x.x.x 

 

VRRP , Master Redundancy ve Database Synchronization ayarlarımızın doğruluğunu kontrol ettikten 

sonra Master Controler üzerinden Lisans bilgilerimizi giriyoruz.  

License alanından Inventory kısmına geliyoruz ve + sembolüne basıyoruz. Sırası ile Satın aldığımız 

lisanslarımızı giriyoruz.  

 



 

Lisanslarımızı girdikten sonra pending changes e tıklayarak işlemimizi tamamlıyoruz.  

 

Lisans bilgilerimizi girdikten sonra sıra geldi AP-Group oluşturmaya. Bunun için Master cihazımız da  

Mobility Controler > Configuration > AP Groups altına geliyoruz. Bu kısımda + butonuna basarak yeni 

bir AP Groups oluşturuyoruz.  

 

Group adımızı yazıyoruz ve submit butonuna basıyoruz.  



 

Grubumuzu oluşturduktan sonra AP Groups altında yeni oluşturduğumuz Ankara AP grubuna 

tıklıyoruz ve LMS menüsüne gelerek LMS IP adreslerimizi giriyoruz.  Submit tuşuna basıp daha sonra 

değişikliklerin kayıt edilmesi için Pending Changes’e tıklıyoruz.  

 

Önemli Not: 2 cihazımızı da etkileyecek işlemlerde Mobility Controler menüsü üzerinden işlem 

yapılmalıdır. Bu sayede yaptığımız değişiklik 2 cihazımızda da geçerli olacaktır.  

 

AP Eklenmesi  

Ağımıza bağladığımız AP cihazları DHCP ayarlarında yapacağımız option 43 ve option 60 ayarları 

sonrasında otomatik olarak Controller cihazımızı görebileceği gibi,  DHCP de bu bilgileri giremediğimiz 

durumlarda ise IAP cihazlarımızı Campus AP’ ye dönüştürebiliriz.  

AP cihazlarında VRRP VIP adresimizi Ana IP adresi olarak tanımlıyoruz.  DHCP de controller IP adresi 

olarak VIP IP adresimizi tanımlıyoruz.  

Controller cihazımıza gelen AP’lerimizi ilk önce Mobility Controller > Configuration > Access Point 

altından Whitelist menüsüne geliyoruz ve Campus AP Whitelist altından AP’lerimizi seçip alt kısımda 



bulunan ilgili alanları doldurduktan sonra submit butonuna basarak Approve ediyoruz. Burada toplu 

olarak da cihazlarımızı Approve edebiliriz. Toplu olarak Approve ettiğimiz de AP’lerin MAC adresleri 

cihaz ismi olarak kalacaktır.  

 

Gerekli alanları girdikten sonra submit ve Pending Changes işlemlerini yaparak Approve işlemimizi 

tamamlıyoruz.  

Approve işlemi tamamlandıktan sonra AP cihazımız Mobility Controller > Configuration > Access Point 

Altından Campus APs kısmına gelip cihazlarımızı Provision etmemiz gerekmektedir. Bu işlem için de 

AP’leri seçip gerekli ayarları yaptıktan submit ile provision işlemlerimizi tamamlıyoruz.  

 

 

Böylelikle STANDALONE CONTROLERS WITH MASTER REDUNDANCY ayarlarımızı tamamlamış 

oluyoruz.  

Aşağıdaki görüldüğü gibi cihazlarımız aktif çalışırken tüm cihazlarımıza erişebiliyoruz.  



 

 

Şimdi Master cihazımızın network kartını çekerek yedeklilik testimizi yeniden yapıyoruz. Aşağıda 

görüldüğü gibi 2 timeout alarak yedekliliğimiz çalışıyor ve 2 saniye de cihazlarımız Standby cihaz 

üzerinden erişimlerine devam ediyor.  

 

 

 

 


