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Introdução

Este original descreve etapas para recolher importante debuga ou comandos show de um
controlador do Wireless LAN de AireOS (WLC).

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento das seguintes Tecnologias:

Controladores do Wireless LAN●

Cliente Telnet/SSH/console●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada nestes hardware/versões de software:

Versão 8.0.140.0 de AireOS WLC ou mais altamente●

Modelo 2504/5508/5520/7500/8500/8540/WISM WLC ●

Logs a ser recolhidos

Alguma edição WLC

Descrição do problema exata e detalhada do original.1.
Inutilização da paginação da configuração - Este comando desabilita a paginação, assim
que você poderia registrar o arquivo sem ruptura de página.

2.

Corrida-configuração da mostra – Este comando fornece a riqueza dos dados em termos da
configuração WLC, as características permitidas, stats RF de todos os APs. Este é a maioria

3.



pedido para output da corrida-configuração nenhum-ap da mostra TAC (ou) – este comando
salta a informação AP e pode ser tomado se há APs demais e você não suspeita a edição
relativa ao AP
Mostre o traplog, mostre o msglog - Logs de WLC para monitorar algumas edições em curso
significativas.

4.

 Para edições específicas componentes em WLC, você pode igualmente recolher abaixo dos
comandos /debug da mostra:  

  https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/4400-series-wireless-lan-
controllers/112064-wlc-commands.html

Impacto WLC

Tecnologia-apoio da mostra – Esta saída é crítica para todos os impactos WLC.
Transferência de TFTP de crashfile está preferida e terá crashfile completo caso que o
tecnologia-apoio é truncado. Comando: datatype da transferência de arquivo pela rede de
transferência crashfile

1.

Mostre o sumário do coredump – Se você vê um coredump arquivar, para satisfazer recolha
o mesmo e transfira-o arquivos pela rede. Comando: coredump do datatype da transferência
de arquivo pela rede de transferência. As etapas detalhadas ao arquivo do trasfer a
TFTPserver que usa a transferência de arquivo pela rede CLI/GUI podem ser consideradas
aqui: transferência de arquivo pela rede

2.

Edições da conectividade de cliente

Para todas as edições da conectividade de cliente, recolha por favor o seguinte:

Documente a descrição do problema exata e detalhada.1.
corrida-configuração da mostra – Este comando fornece a riqueza dos dados em termos da
configuração WLC, as características permitidas, stats RF de todos os APs.

2.

Nome do WLAN com edição.3.
Modelo do cliente (hardware, software, ósmio, HW do adaptador cliente, versão do driver)4.
Número de clientes com edição.5.
Se a edição é sempre reprodutível, recolha debugam o <mac> do cliente. O log outro a
sessão e recolhe debuga o cliente <mac1> <mac2> etc. e nota-o abaixo do timestamp da
nota da edição: o timeout de sessão 0 da configuração, o intervalo de série 0 da
configuração - assegura-se de que a sessão não faça intervalo. Para desabilitar debugar,
você pode executar debuga o inutilização-todo

6.

Instalação ou existência nova?7.
A análise de site é feita? Se sim, anexe o relatório também.8.
Para informações mais detalhadas sobre de recolher os dados, refira por favor: Cliente-
Tshoot

9.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/4400-series-wireless-lan-controllers/112064-wlc-commands.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/4400-series-wireless-lan-controllers/112064-wlc-commands.html
/content/en/us/td/docs/wireless/controller/8-1/configuration-guide/b_cg81/b_cg81_chapter_0110.html#ID2092
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/200480-Troubleshooting-Guide-for-Wireless-Clien.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/200480-Troubleshooting-Guide-for-Wireless-Clien.html
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