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Configurar a captura de pacote de informação
em um Access point WAP125 ou WAP581 
Objetivo
 
A característica da captura de pacote de informação permite a captura e a armazenagem dos
pacotes recebidos e transmitidos pelo ponto de acesso Wireless (WAP). Os pacotes capturados
podem então ser analisados por um analisador do protocolo de rede para a pesquisa de defeitos
ou a otimização de desempenho. Há dois métodos da captura de pacote de informação:
 

Salvar o arquivo neste dispositivo - Os pacotes capturados são armazenados em um arquivo
no WAP. O WAP pode igualmente enviar o arquivo a um server do protocolo trivial file
transport (TFTP). A captura de pacote de informação da administração do arquivo é
formatada no formato do pcap e pode ser examinada usando ferramentas tais como
Wireshark e OmniPeek.
Córrego a um host remoto - Os pacotes capturados são reorientados no tempo real a um
computador externo que executa a ferramenta de Wireshark.
 

Este artigo aponta explicá-lo e guiar em configurar a captura de pacote de informação em um
WAP e receber localmente ou remotamente estas capturas de pacote de informação.
  
Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.4 - WAP581
1.0.0.5 - WAP125
  

Configurar ajustes da captura de pacote de informação
 
Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web de seu WAP. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco/Cisco.
 



 
Nota: Se você tem mudado a senha ou tem criado já uma conta nova, incorpore suas credenciais
novas pelo contrário.
 
Etapa 2. Escolha pesquisam defeitos > captura de pacote de informação.
 
Nota: As opções disponíveis podem variar segundo o modelo exato de seu dispositivo. Neste
exemplo, WAP125 é usado.
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Etapa 3. Escolha um dos seguintes botões de rádio do método da captura de pacote de
informação:
 

Salvar o arquivo neste dispositivo - Armazena os pacotes capturados como um arquivo no
WAP. Configurar a relação, a duração, e o tamanho do arquivo máximo a ser salvar
localmente.
Flua a um host remoto - Reorienta os pacotes capturados no tempo real a um computador
externo que execute as ferramentas do analisador do protocolo de rede. Se isto é escolhido,
salte para pisar 7.
 

Nota: Neste exemplo, o arquivo da salvaguarda neste dispositivo é escolhido.
 

 
Etapa 4. Da lista de drop-down da relação, escolha a relação para que os pacotes devem ser
capturada da lista de drop-down da relação da captação. As opções são:
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Ethernet - tráfego 802.3 na porta Ethernet.
Rádio 1 - tráfego do 802.11 na interface de rádio 1.
Rádio 2 - tráfego do 802.11 na interface de rádio 2.
 

Nota: Neste exemplo, o rádio 1 é escolhido.
 

 
Etapa 5. Incorpore a duração da captação ao campo da duração que varia do 10 a 3600
segundos. O padrão é 60 segundos.
 
Nota: Neste exemplo, 61 é usado.
 

 
Etapa 6. No campo máximo do tamanho do arquivo, incorpore o tamanho de arquivo de captura
máximo que varia de 64 a 4096 KB a seguir salte a etapa 8. O padrão é 1024 KB.
 

 
Nota: Neste exemplo, o valor padrão é usado.
 
Passo 7. Se o método remoto da captura de pacote de informação é escolhido, inscreva o
número de porta que varia de 1 a 65530 no campo de porta remoto da captação. O padrão é
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Nota: Neste exemplo, a porta padrão é usada.
 
Etapa 8. Da lista de drop-down do modo, escolha que pacotes serão capturados. As opções são:
 

Todo o tráfego Wireless - Captura todos os pacotes wireless, incluindo aqueles enviados
sobre outras redes.
Tráfego para/desde os pacotes desta captação AP que são enviados entre o WAP e os
clientes. Neste exemplo, esta opção é escolhida.
 

 
Etapa 9. Verifique a caixa de verificação dos filtros da possibilidade para permitir filtros
específicos na captura de pacote de informação.
 

 



A verificação que (opcional) de etapa 10. a ignorância ilumina a caixa de verificação para
desabilitar a captura do 802.11 ilumina detectado ou transmitido pelo rádio. Os beacon frame são
transmitidos periodicamente para anunciar a presença de um Wireless Local Area Network
(WLAN).
 
Nota: Neste exemplo, ignore balizas é permitido.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 11. o filtro na caixa de verificação do cliente para especificar um
MAC address de um cliente Wireless.
 
Nota: Neste exemplo, o filtro no cliente é desmarcado.
 

 
Etapa 12. (Opcional) incorpore o MAC address do cliente ao filtro no campo do cliente. Isto é
somente ativo se a captura de pacote de informação é executada em uma interface de rádio.
 
Nota: Neste exemplo, o filtro no cliente é desabilitado.
 

 
Etapa 13. Verifique o filtro na caixa de verificação SSID para capturar pacotes em um SSID
específico.
 



 
Etapa 14. Da lista de drop-down SSID, escolha um SSID capturar pacotes.
 
Nota: Os SSID que aparecem na lista de drop-down dependem de que relação foi escolhida e
quanta SSID foram configurados. Neste exemplo, Rick é escolhido.
 

 
Etapa 15. Clique o botão Save Button para salvar os ajustes configurados.
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Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes da captura de pacote de informação.
  
Captura do pacote
 
Etapa 16. A área de status da captura de pacote de informação contém a informação seguinte. O
clique refresca para ver o status atual.
 

 
Exibições de status atuais da captação o estado da captação do pacote atual. Neste
exemplo, - É parado devido à ação administrativa - o status atual.
Tempo da captura de pacote de informação - Indica a duração para que os pacotes são
capturados. Neste exemplo, os segundos de 00:00:17 foram gravados.
Tamanho do arquivo da captura de pacote de informação - Indica o tamanho do arquivo
capturado pacote. Neste exemplo, 1024kb é o tamanho da captação.



Etapa 17. Clique o botão da captação do começo para começar o processo da captura de pacote
de informação.
 

 
Etapa 18. Um indicador estalará até informa-o que a captura de pacote de informação começará
agora. Clique em OK para continuar.
 

 
Etapa 19. Clique o botão da captação da parada para parar o processo da captura de pacote de
informação.
 



 
O indicador da etapa 20.A estalará até informa-o para confirmar para terminar a captura de
pacote de informação. Clique em OK para continuar.
 

 
Você deve agora com sucesso ter capturado pacotes em seu Access point.
  
Transferência do arquivo da captura de pacote de informação
 
Transferência a este dispositivo
 
Etapa 1. Clique a transferência a este botão do dispositivo.
 



 
Etapa 2. Um indicador estalará até começa a transferência. A APROVAÇÃO do clique continua.
 

 
Uma vez a transferência está completa, o arquivo baixado aparecerá em sua história da
transferência do navegador. O arquivo é transferido com HTTP/HTTPS e o formato do arquivo é
.pcap.
 
Nota: Neste exemplo, apcapture.pcap é o arquivo baixado.
 

 
Você transferiu com sucesso o arquivo da captura de pacote de informação de seu WAP a seu
computador.
  
Transferência ao servidor TFTP
 
Etapa 1. (opcional) se o arquivo capturado tem que ser transferido através de um servidor TFTP,
clica a transferência ao botão do servidor TFTP.
 



 
Uma vez que clicado, um indicador aparecerá com os campos do endereço do IPv4 do server e
de nome de arquivo do destino.
 

 
Etapa 2. Incorpore o endereço do IPv4 do servidor TFTP ao campo de endereço do IPv4 do
server. O número de porta inscrito no campo de porta remoto da captação na etapa 6 é anexado
então ao endereço de servidor de TFTP.
 
Nota: Neste exemplo, 128.12.8.128 é usado.
 

 



Etapa 3. Dê entrada com o nome de arquivo no formato do pcap no campo de nome de arquivo
do destino.
 
Nota: Neste exemplo, apcapture.pcap é usado.
 

 
Etapa 4. Transferência do clique.
 

 
Uma barra do progresso aparece abaixo do campo de nome de arquivo do destino.
 

 
Você deve agora ter transferido seu arquivo da captura de pacote de informação através de um
servidor TFTP.
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