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Introdução

Este documento explica como configurar o controlador do Wireless LAN para servidores de
SYSLOG.

Contribuído por Tiago Antunes, engenheiro de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conhecimento de como configurar o controlador do Wireless LAN (WLC) e o Access point de
pouco peso (REGAÇO) para a operação básica.

●

Conhecimento básico do controle e do abastecimento do protocolo do ponto de acesso
Wireless (CAPWAP).

●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Controladores do Wireless LAN que executam o software de AireOS 8.8.111.0.●



Onda 1 AP: 3500,1600/2600/3600 (estes serão limitados à versão de software 8.5 e podem
faltar algumas das características abaixo que eram afterwards),1700/2700/3700 adicionados.

●

Onda 2 AP: 1800/2800/3800/4800, 1540 e 1560. ●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico.

Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão)
inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer
comando.

Informação sobre o Syslog em WLC

O logging de mensagem permite que os mensagens de sistema sejam registrados ao buffer ou ao
console do controlador.

Para obter mais informações sobre dos mensagens de sistema e dos logs da armadilha, veja
http://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/wireless-lan-controller-software/products-system-
message-guides-list.html.

Syslog em AP

Como de AireOS 8.4 você tem a capacidade para desabilitar o servidor de SYSLOG pelo AP e/ou
global através do WLC CLI.

Na versão 8.8 foi introduzido o apoio para a facilidade do Syslog na onda 2 AP. 

Configurar

Você pode permitir e configurar o controlador de registrar eventos do sistema a até três
servidores de SYSLOG remotos. O controlador envia uma cópia de cada mensagem do syslog
enquanto é registrado a cada servidor de SYSLOG configurado no controlador. Porque pode
enviar os mensagens do syslog aos servidores múltiplos, assegura-se de que as mensagens não
sejam perdido devido à indisponibilidade provisória de um servidor de SYSLOG.

O este tipo de configuração ajuda nestas situações:

Um dos servidores de SYSLOG configurados não está disponível.●

Os grupos de administrador múltiplos podem monitorar tipos de mensagem diferentes.●

As grandes disposições podem querer os mensagens do syslog enviados aos server através
dos fusos horários diferentes para visibilidade prolongada.

●

Nota: Os mensagens do syslog são enviados na porta 514 UDP; a configuração do servidor
adicional pode exigir uma configuração apropriada de regras do Firewall.

Nota: Quando um link preliminar da porta WLC vai para baixo, as mensagens não podem
obter registradas internamente somente e ser afixadas a um servidor de SYSLOG. Pode
tomar até 40 segundos para restaurar o registro ao servidor de SYSLOG.

http://www.cisco.com/c/pt_br/support/wireless/wireless-lan-controller-software/products-system-message-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/pt_br/support/wireless/wireless-lan-controller-software/products-system-message-guides-list.html


Configurações do Syslog em WLC (GUI)

Etapa 1. Vá ao Gerenciamento > aos logs > à configuração. A página de configuração do Syslog
publica-
se:

Etapa 2. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor de
SYSLOG e o clique adiciona. Você pode adicionar acima a três servidores de SYSLOG ao
controlador. A lista de servidores de SYSLOG que têm sido adicionados já ao controlador aparece
abaixo desta caixa de texto. Se você quer remover um servidor de SYSLOG do controlador, o
clique remove à direita do servidor desejado.

Etapa 3. Para ajustar o nível do Syslog (severidade) para mensagens do syslog de filtração aos
servidores de SYSLOG, escolha uma das seguintes opções da lista de drop-down do nível do
Syslog:

Nível de seriedade 0 de Emergencies=●

Nível de seriedade 1 de Alerts= (valor padrão)●

Nível de seriedade 2 de Critical=●

Nível de seriedade 3 de Errors=●

Nível de seriedade 4 de Warnings=●

Nível de seriedade 5 de Notifications=●

Nível de seriedade 6 de Informational=●

Nível de seriedade 7 de Debugging=●

notificações 

Nota: Se você permitiu o registro dos mensagens de debugging ao logging buffer, algumas
mensagens do aplicativo debugam poderiam ser alistadas no log de mensagens com
severidade que é mais do que nivelam o grupo. Por exemplo, se você executa o comando
do MAC-ADDR do cliente debugar, o log de evento de cliente poderia ser alistado no
log de mensagens mesmo que o nível de severidade da mensagem fosse ajustado aos
erros.

Etapa 4. Para ajustar a Facilidade de Syslog para mensagens do syslog que parte aos servidores
de SYSLOG, escolha uma das seguintes opções da lista de drop-down da Facilidade de Syslog:



Nível 0 da facilidade de Kernel= ●

Nível 1 da facilidade de Process= do usuário●

Nível 2 da facilidade de Mail=●

Nível 3 da facilidade do sistema Daemons=●

Nível 4 da facilidade de Authorization=●

Nível 5 do Syslog = da facilidade (valor padrão)●

Linha nível 6 da facilidade de Printer=●

Nível 7 da facilidade USENET=●

Nível 8 do unix-to-unix copy = da facilidade●

Nível 9 da facilidade de Cron=●

Nível 11 da facilidade FTP Daemon=●

Nível 12 da facilidade do uso 1= do sistema●

Nível 13 da facilidade do uso 2= do sistema●

Nível 14 da facilidade do uso 3= do sistema●

Nível 15 da facilidade do uso 4= do sistema●

Nível local 16 da facilidade do uso 0=●

Nível local 17 da facilidade do uso 2=●

Nível local 18 da facilidade do uso 3=●

Nível local 19 da facilidade do uso 4=●

Nível local 20 da facilidade do uso 5=●

Nível local 21 da facilidade do uso 5=●

Nível local 22 da facilidade do uso 5=●

Uso local 5 = nível 23 da facilidade●

Por exemplo, selecionar o núcleo faz somente os mensagens relacionada do núcleo a ser
enviados. A autorização, faz somente os mensagens relacionada AAA a ser enviados, etc.

Etapa 5. O clique aplica-se.

Configurando o Syslog em WLC (CLI)

Etapa 1. Permita o logging do sistema e ajuste o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT do servidor de SYSLOG a que para enviar os mensagens do syslog incorporando este
comando:

(Cisco Controller) >config logging syslog host server_IP_address

Etapa 2. Para remover um servidor de SYSLOG do controlador incorporando este comando:

(Cisco Controller) >config logging syslog host server_IP_address delete

Etapa 3. Ajuste o nível de seriedade para mensagens do syslog de filtração ao servidor de
SYSLOG incorporando este comando: 

(Cisco Controller) >config logging syslog level severity_level

Nota: Como o severity_level você pode incorporar a palavra ou o número. Por
exemplo: eliminação de erros ou 7.

Enviando WLC CLI debuga ao servidor de SYSLOG 



Usar o comando abaixo do WLC registrará o resultado do debug ao servidor de SYSLOG.
Contudo, se a sessão CLI terminiated, as extremidades debugar e lá não são não mais saída
enviada ao servidor de SYSLOG.

(Cisco Controller) >config logging debug syslog enable 

Configurando o Syslog para AP do WLC (CLI somente)

A etapa 1.To configura o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor de
SYSLOG, você deve usar o CLI. Você pode ajustar o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT globaly para todos os AP ou para um AP específico.

(Cisco Controller) >config ap syslog host ?

global Configures the global system logging host for all Cisco AP

specific Configures the system logging host for a specific Cisco AP.

(Cisco Controller) >config ap syslog host global ?

<ip_address> IP address of the global system logging host for all Cisco AP

(Cisco Controller) >config ap syslog host global 10.0.0.1

Setting the AP Global Syslog host will overwrite all AP Specific Syslog host configurations!

Are you sure you would like to set the AP Global Syslog host? (y/n) y

AP Global Syslog host has been set.

(Cisco Controller) >show ap config global

AP global system logging host.................... 10.0.0.1

AP global system logging level................... debugging

AP Telnet Settings............................... Globally Configured (Disabled)

AP SSH Settings.................................. Globally Configured (Disabled)

Diminished TX power Settings..................... Globally Configured (Disabled)

Etapa 2. Através do CLI nós podemos igualmente ajustar o Syslog e o nível de seriedade para
mensagens do syslog de filtração para um Access point particular ou para todos os Access point
incorporando estes comandos:

(Cisco Controller) >config ap logging syslog level severity_level

Nota: Como o severity_level você pode incorporar a palavra ou o número. Por
exemplo: eliminação de erros ou 7.

Etapa 3. Ajuste a facilidade para outgoingsyslogmessages ao thesyslogserver incorporando este
comando:

(Cisco Controller) >config logging syslog facility facility-code

wherefacility-codeis
ap = armadilhas relativas AP.●

autorização = sistema de autorização. Facilidade = 4. nivelados.●

autêntico-privado = sistema de autorização (privado). Facilidade em nível = 10.●

cron = facilidade Cron/at. Facilidade em nível = 9.●



demônio = demônios do sistema. Facilidade = 3. nivelados.●

ftp = demônio FTP. Facilidade = 11. nivelados.●

kern = núcleo. Facilidade = 0 nivelado.●

local0 = uso local. Facilidade = 16 nivelados.●

local1 = uso local. Facilidade = 17 nivelados.●

local2 = uso local. Facilidade = 18 nivelados.●

local3 = uso local. Facilidade = 19 nivelados.●

local4 = uso local. Facilidade = 20 nivelados.●

local5 = uso local. Facilidade = 21 nivelados.●

local6 = uso local. Facilidade = 22 nivelados.●

local7 = uso local. Facilidade = 23 nivelados.●

lpr = linha sistema da impressora. Facilidade em nível = 6.●

correio = sistema de correio. Facilidade = 2. nivelados.●

notícia = notícia de USENET. Facilidade em nível = 7.●

sys12 = uso do sistema. Facilidade = 12 nivelados.●

sys13 = uso do sistema. Facilidade = 13 nivelados.●

sys14 = uso do sistema. Facilidade = 14 nivelados.●

sys15 = uso do sistema. Facilidade = 15 nivelados.●

syslog= Thesyslogitself. Facilidade em nível = 5.●

processo do usuário do user =. Facilidade = 1. nivelado.●

UUCP = sistema do unix-to-unix copy. Facilidade = 8. nivelados.●

Etapa 3. Configurar a facilidade do Syslog para o AP usando o comando seguinte:

(Cisco Controller) >config logging syslog facility AP

o associado = associou o Syslog para o AP.●

dissociar = dissociar o Syslog para o AP.●

Etapa 4. Configurar a facilidade do Syslog para um AP ou todos os AP incorporando este
comando:

(Cisco Controller) >config ap logging syslog facility facility-level {Cisco_AP| all}

wherefacility-levelis
AUTH = sistema de autorização●

cron = facilidade Cron/at●

demônio = demônios do sistema●

kern = núcleo●

local0 = uso local●

local1 = uso local●

local2 = uso local●

local3 = uso local●

local4 = uso local●

local5 = uso local●

local6 = uso local●

local7 = uso local●

lpr = linha sistema da impressora●

correio = sistema de correio●

notícia = notícia de USENET●

sys10 = uso do sistema●



sys11 = uso do sistema●

sys12 = uso do sistema●

sys13 = uso do sistema●

sys14 = uso do sistema●

sys9 = uso do sistema●

Syslog = Syslog próprio●

processo do usuário do user =●

UUCP = sistema do unix-to-unix copy●

Configurando o Syslog em Access point de FlexConnect

Você pode debugar a introdução da conectividade de cliente do AP incorporando um
endereço MAC particular de um cliente do console WLC ou AP.

●

Você pode debugar a edição da conectividade de cliente através do local de FlexConnect
sem comandos debug entrando em AP múltiplos ou permitindo o múltiplo debuga. Um único
comando debug permite debuga.

●

Você não precisa de inscrever o comando debug em AP múltiplos segundo a onde o cliente
pode vaguear. Aplicando debugar a nível do grupo de FlexConnect, todos os AP que são
parte do grupo de FlexConnect obtêm isto debugam o pedido.

●

Os logs são recolhidos centralmente no servidor de SYSLOG fornecendo o endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do server do WLC.

●

Se você configura um Access point de FlexConnect com um servidor de SYSLOG
configurado no Access point, depois que o Access point está recarregado e o VLAN nativo a
não ser 1, na época da iniciação, poucos pacotes do Syslog do Access point está etiquetado
com o ID de VLAN 1. Este é um problema conhecido.

●

Nota: O direcionador AP debuga não é permitido no WLC. Se você tem o acesso ao console
AP, o direcionador debuga pode ser permitido.

(Cisco Controller) >debug flexconnect client ap ap-name{add|delete}mac-addr1 mac-addr2 mac-addr3

mac-addr4

(Cisco Controller) >debug flexconnect client apap-namesyslog{server-ip-address|disable}

(Cisco Controller) >debug flexconnect client groupgroup-name{add|delete}mac-addr1 mac-addr2 mac-

addr3 mac-addr4

(Cisco Controller) >debug flexconnect client groupgroup-namesyslog{server-ip-address|disable}

(Cisco Controller) >show debug

Os comandos debugging que podem ser inscritos no console AP estão listados abaixo. Estes
comandos são aplicáveis para debugar o console do cliente AP quando é acessível. Se você
incorpora estes comandos no console AP, os comandos não estão comunicados ao WLC.

AP#[no]debug condition mac-address mac-addr

AP#[no]debug dot11 client

Restrições

A configuração AP não salvar através das repartições.●

Adicionar um AP a e suprimir de um AP de um FlexConnectGroup impactam o FlexConnect●



do AP debugam o estado.

Verificar

(Cisco Controller) >show logging

Logging to Logger Queue :

- Logging of system messages to Logger Queue :

- Effective Logging Queue filter level.......... debugging

- Number of Messages recieved for logging :

- Emergency severity............................ 0

- Alert Severity................................ 0

- Critical Severity............................. 0

- Error Severity................................ 9

- Warning Severity.............................. 6

- Notice Severity............................... 210

- Information Severity.......................... 8963

- Debug Severity................................ 5

- Total messages recieved....................... 9193

- Total messages enqueued....................... 2815

- Total messages dropped........................ 6378

Logging to buffer :

- Logging of system messages to buffer :

- Logging filter level.......................... errors

- Number of system messages logged.............. 9

- Number of system messages dropped.............

- Number of Messages dropped due to Facility .... 09195

- Logging of debug messages to buffer ........... Disabled

- Number of debug messages logged............... 0

- Number of debug messages dropped.............. 0

- Cache of logging ............................. Disabled

- Cache of logging time(mins) ................... 10080

- Number of over cache time log dropped ........ 0

Logging to console :

- Logging of system messages to console :

- Logging filter level.......................... disabled

- Number of system messages logged.............. 0

- Number of system messages dropped............. 9204

- Number of system messages throttled........... 0

- Logging of debug messages to console .......... Enabled

- Number of debug messages logged............... 0

- Number of debug messages dropped.............. 0

- Number of debug messages throttled............ 0

Logging to syslog :

- Syslog facility................................ local0

- Logging of system messages to syslog :

 - Logging filter level.......................... debugging

 - Number of system messages logged.............. 2817

 - Number of system messages dropped............. 6387

- Logging of debug messages to syslog ........... Disabled

 - Number of debug messages logged............... 0

 - Number of debug messages dropped.............. 0

- Number of remote syslog hosts.................. 1

- syslog over tls................................ Disabled

- syslog over ipsec.............................. Disabled

- ipsec profile inuse for syslog................. none

 - Host 0....................................... 192.168.100.2

 - Host 1.......................................

 - Host 2.......................................

Logging of Debug messages to file :



- Logging of Debug messages to file.............. Disabled

- Number of debug messages logged................ 0

- Number of debug messages dropped............... 0

Logging of traceback............................. Enabled

- Traceback logging level........................ errors

Logging of source file informational............. Enabled

Timestamping of messages.........................

- Timestamping of system messages................ Enabled

- Timestamp format.............................. Date and Time

- Timestamping of debug messages................. Enabled

- Timestamp format.............................. Date and Time

[...]

(Cisco Controller) >

Para ver os ajustes globais do servidor de SYSLOG para todos os Access point que se juntam ao
controlador incorporando este comando: mostre a configuração ap global.

A informação similar ao seguinte aparece:

(Cisco Controller) >show logging

Logging to Logger Queue :

- Logging of system messages to Logger Queue :

- Effective Logging Queue filter level.......... debugging

- Number of Messages recieved for logging :

- Emergency severity............................ 0

- Alert Severity................................ 0

- Critical Severity............................. 0

- Error Severity................................ 9

- Warning Severity.............................. 6

- Notice Severity............................... 210

- Information Severity.......................... 8963

- Debug Severity................................ 5

- Total messages recieved....................... 9193

- Total messages enqueued....................... 2815

- Total messages dropped........................ 6378

Logging to buffer :

- Logging of system messages to buffer :

- Logging filter level.......................... errors

- Number of system messages logged.............. 9

- Number of system messages dropped.............

- Number of Messages dropped due to Facility .... 09195

- Logging of debug messages to buffer ........... Disabled

- Number of debug messages logged............... 0

- Number of debug messages dropped.............. 0

- Cache of logging ............................. Disabled

- Cache of logging time(mins) ................... 10080

- Number of over cache time log dropped ........ 0

Logging to console :

- Logging of system messages to console :

- Logging filter level.......................... disabled

- Number of system messages logged.............. 0

- Number of system messages dropped............. 9204

- Number of system messages throttled........... 0

- Logging of debug messages to console .......... Enabled

- Number of debug messages logged............... 0

- Number of debug messages dropped.............. 0

- Number of debug messages throttled............ 0

Logging to syslog :



- Syslog facility................................ local0

- Logging of system messages to syslog :

 - Logging filter level.......................... debugging

 - Number of system messages logged.............. 2817

 - Number of system messages dropped............. 6387

- Logging of debug messages to syslog ........... Disabled

 - Number of debug messages logged............... 0

 - Number of debug messages dropped.............. 0

- Number of remote syslog hosts.................. 1

- syslog over tls................................ Disabled

- syslog over ipsec.............................. Disabled

- ipsec profile inuse for syslog................. none

 - Host 0....................................... 192.168.100.2

 - Host 1.......................................

 - Host 2.......................................

Logging of Debug messages to file :

- Logging of Debug messages to file.............. Disabled

- Number of debug messages logged................ 0

- Number of debug messages dropped............... 0

Logging of traceback............................. Enabled

- Traceback logging level........................ errors

Logging of source file informational............. Enabled

Timestamping of messages.........................

- Timestamping of system messages................ Enabled

- Timestamp format.............................. Date and Time

- Timestamping of debug messages................. Enabled

- Timestamp format.............................. Date and Time

[...]

(Cisco Controller) >

Para indicar os ajustes AP-specificsyslogserver para um AP use o generalap-nome da
configuração ap do comando show.

Exemplo:

(Cisco Controller) >show ap config general testAP

Cisco AP Identifier.............................. 1

Cisco AP Name.................................... testAP

[...]

Remote AP Debug ................................. Disabled

Logging trap severity level ..................... informational

KPI not configured ..............................

Logging syslog facility ......................... kern

S/W Version .................................... 8.8.111.0

[...]

Referências
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