
Configuração e estado das configurações de
registro nos Access point WAP121 e WAP321 

Objetivo
 

Os log de sistema são grupos de mensagens que gravam eventos do sistema. Os logs
ajudam-no a administrar o estado do dispositivo. São usados igualmente para debugar o
fluxo de pacote de informação e para monitorar eventos. Os logs são armazenados
geralmente à memória volátil, que significa que os logs estarão suprimidos quando o WAP é
restaurado ou posto fora; contudo, você pode armazenar logs à memória
(permanente) permanente se você precisa de manter os logs. Isto pode ser benéfico se
você tem que debugar um problema. Este documento guia-o através das configurações de
registro configuração e explica-o o estado do log no WAP121 e no WAP321.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versão de software
 

• 1.0.3.4
  

Configuração das configurações de registro
 

Cuidado: O registro persistente pode diminuir o desempenho da memória e igualmente do
desempenho da rede (permanentes) instantâneos. O registro persistente deve somente ser
usado quando você quer debugar um problema. Certifique-se de que você desabilita o
registro persistente depois que você termina.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração >
configurações de registro. A página das configurações de registro abre:
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo da persistência para
permitir a característica da persistência que salvar os log de sistema ao RAM não-volátil
(NVRAM) quando o dispositivo é recarregado. Isto faz com que os logs não sejam apagados
quando o dispositivo é recarregado. Até o 128 os mensagens de registro podem ser salvar
no NVRAM. Se os logs excedem mais do que as mensagens 128, a seguir os novos
overwrite os logs velhos.
 

 
Etapa 3. Escolha o nível de seriedade da lista de drop-down da severidade. Todos os logs a
nível de seriedade escolhido e serão registrados mais altamente. Os níveis de seriedade
disponíveis são:
 

• Emergência — Uma condição do pânico que afete aplicativos múltiplos e locais.
 
• Alerta — Quando um mensagem de alerta é registrado, a seguir o dispositivo precisa
uma ação imediata ser executado.



• Crítico — O sistema está em um estado crítico. Determinadas medidas têm que ser
tomadas para superar a situação quando você vê esta mensagem.
 
• Erro — Um erro de sistema ocorreu, como falhas NON-urgentes. Estes devem ser
resolved dentro de um tempo concedido.
 
• Aviso — Não um erro, mas uma indicação que um erro ocorrerá se a ação não é tomada.
 
• Observação — As funções de sistema corretamente, mas uma advertência do sistema
ocorreram. Estas são os eventos que são incomuns mas não as condições de erro.
 
• Informativo — Fornece a informação do dispositivo.
 
• Debugar — Fornece a informação detalhada sobre o tipo de debugam e época debugar.
 

 
Etapa 4. Incorpore a quantidade máxima de mensagem que pode ser armazenada na
memória volátil no campo da profundidade. À revelia, filas de Access point até 512
mensagens.
 
Etapa 5. (opcional) se você quer enviar os mensagens de registro a um servidor de
SYSLOG remoto, verifica a caixa de verificação da possibilidade no campo remoto do log.
 
Timesaver: Se você não verifica a caixa de verificação da possibilidade, salte a etapa 8.
 
Etapa 6. Incorpore o Domain Name ou o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT do servidor de SYSLOG ao endereço/campo de nome do server IPv4/IPv6.
 
Etapa 7. Incorpore o número da porta UDP do servidor de SYSLOG onde os logs são
enviados no campo de porta UDP. A porta padrão é 514.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças feitas.
  

Estado e estatísticas do log
 



Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o estado e as estatísticas > o
log. A página do log abre:
 

 
 
A tabela do log tem os seguintes campos:
 

• Selo de tempo — Indica o mês, dia, ano, e cronometram o log foi criado.
 
• Severidade — Indica a severidade do evento.
 
• Serviço — O componente de software relativo ao evento.
 
• Descrição — Indica um mensagem informativa que descreva o evento registrado.
 

Etapa 2. (opcional) se você quer cancelar os logs, a seguir clica claramente tudo.
 
Etapa 3. (opcional) se você quer a atualização a tabela do log, a seguir clica refresca.
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