
Configuração das configurações de registro e
estado do log nos Access point WAP551 e
WAP561 

Objetivo
 

Os log de sistema são registros dos eventos do sistema. São úteis para o Troubleshooting
da rede, debugar o fluxo de pacote de informação, e monitorar eventos. Estes logs podem
ser salvar em RAM, NVRAM, e em server remotos do log. Os logs ajudam-no a administrar
o estado do dispositivo. Este original descreve a configuração das configurações de registro
e explica o estado do log no WAP551 e no WAP561. 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• 1.0.4.2
  

Configuração das configurações de registro
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso para escolher a 
administração > configurações de registro. A página das configurações de registro abre:
 

 
Etapa 2. (opcional) se você quer os logs ser salvar permanentemente de modo que não



esteja quando o WAP recarregado, verifique a caixa de verificação da possibilidade no 
campo da persistência para permitir a característica da persistência. Isto é especialmente
útil em caso das repartições inesperadas do sistema quando um evento indesejável ou uma
falha ocorrem. Até o 128 os mensagens de registro podem ser salvar no NVRAM, depois do
qual os logs overwritten. Se Enable é não-verificado, os logs salvar na memória volátil.
 

 
Etapa 3. Escolha o nível de seriedade da lista de drop-down da severidade. A severidade
escolhida é inclusiva toda dos níveis mais altos, assim que os logs são mantidos para todos
os níveis de seriedade do nível superior para baixo ao nível escolhido. São os níveis de
seriedade disponíveis são como segue:
 

• Emergência — Uma condição do pânico que afete aplicativos múltiplos e server/locais.
 
• Alerta — Este tipo de circunstância precisa uma ação imediata ser executado.
Necessidade da circunstância de ser fixado imediatamente.
 
• Crítico — O sistema está em um estado crítico. Este tipo de log indica a falha no sistema
preliminar. Igualmente precisa de ser endereços imediatamente.
 
• Erro — Um erro de sistema NON-urgente ocorreu. Estes devem ser resolved dentro de
um tempo concedido.
 
• Aviso — Nenhum erro ocorreu ainda, mas uma indicação que ocorrerá se a ação não é
tomada.
 
• Observação — As funções de sistema corretamente, mas uma observação do sistema
ocorreram. Estas são os eventos que são incomuns mas não as condições de erro.
Puderam ser úteis detectar as circunstâncias que podem causar o erro potencial.
 
• Informativo — Fornece a informação do dispositivo. Pode ser precisado para finalidades
do relatório.
 
• Debugar — Fornece a informação detalhada sobre o log, que é útil para debugar.
 

Etapa 4. Enquanto os mensagens de registro são gerados, estão colocados em uma fila
para a transmissão. O campo da profundidade especifica o número de mensagens que



podem ser enfileiradas ao mesmo tempo na memória volátil. Até 512 mensagens podem ser
enfileiradas ao mesmo tempo. Incorpore o comprimento da fila desejado ao campo da
profundidade.
 

 
Etapa 5. (opcional) se você deseja 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 verificou a caixa de verificação da possibilidade, a etapa 6 da faixa
clara e etapa 7. passam a etapa 8.
 
Etapa 6. Incorpore o Domain Name ou o IP address 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 os ajustes.
  

Estado e estatísticas do log
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso para escolher o estado e as
estatísticas > o log. A página do log abre.
 



 
A tabela do log tem os seguintes campos:
 

• Marcador temporal — Este campo indica o mês, dia, ano, e cronometra o log foi criado.
 
• Severidade — Este campo indica o nível de seriedade associado com o evento.
 
• Serviço — Este campo indica o serviço ou o componente de software que geraram o log.
 
• Descrição — Este campo descreve o evento registrado.
 

Etapa 2. (opcional) se você deseja cancelar o clique dos logs cancela tudo.
 
Etapa 3. (opcional) se você quer atualizar o clique da tabela do log refresca.
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