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Inleiding 
Deze handleiding legt uit hoe u CSPC Server kunt gebruiken en configureren. Raadpleeg de
CSPC-gebruikershandleiding om de toepassing te gebruiken.
 
Raadpleeg voor programma-updates en belangrijke opmerkingen de documentatie bij CSPC
Release Notes en README.
  
Inleiding tot CSPC Collector-software
 
Cisco Common Service Platform Collector (CSPC) is een SNMP-gebaseerd gereedschap dat
informatie ontdekt en verzamelt van de Cisco apparaten die op uw netwerk zijn geïnstalleerd. De
CSPC-software biedt een uitgebreid verzamelingsmechanisme om verschillende aspecten van
gegevens over klantapparaten te verzamelen. De informatie die door de verzamelaar wordt
vergaard wordt gebruikt door verscheidene aanbiedingen van de Dienst van Cisco, zoals het
Slimme Net Totale Zorg, de Dienst van de Partnersteun, en de Diensten van de Zaken. De
gegevens worden gebruikt voor het verstrekken van inventarisrapporten, productsignaleringen,
optimale werkwijzen voor configuratie, technische servicedekking, levenscyclusinformatie en veel
andere gedetailleerde rapporten en analyses voor zowel de hardware- als
besturingssysteemsoftware (OS).
  
Wie moet deze gids gebruiken?
 
Deze handleiding is geschreven voor Network and Security Administrator's en Cisco Network
Engineers en ook voor nieuwe gebruikers.
 
De gebruiker dient beheerrechten op de machine te hebben om CSPC te installeren.
  
Installatie en configuratie 
Het beeld van de CSPC Server komt met een voorgeladen toepassing die uit serversoftware,
gegevensbank, en alle vereiste gereedschappen bestaat.
  
OVA-installatie
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In dit gedeelte worden gedetailleerde installatieprocedures voor verschillende installatiefasen
beschreven
  
Voorvereisten
 
Voor een ononderbroken implementatie, installatie en configuratie van de software van CSPC,
deze klaar hebben:
 

xxx.ova-bestand vanaf het downloadcentrum
CSPC statisch IP adres, standaard IP-adres gateway en subnetmasker gebruik. Dit wordt
alleen aanbevolen als DHCP niet is ingeschakeld.
  

CSPC OVA implementeren
 
In dit gedeelte worden stappen beschreven om CSPC OVA te implementeren met VMWare
vSphere-client:
 

Neem het xxx.ova-bestand in op een webserver of lokaal bestandssysteem waar vSphere
client beschikbaar is
Start vSphere-client en inloggen met behulp van aanmeldingsgegevens met het voorrecht
om een OVA-bestand te kunnen inzetten
Gebruik vSphere-client en selecteer het ESXi-host of IP-adres dat CSPC virtuele machine
beheert
Gebruik de vSphere-client en selecteer het menu Bestand en selecteer vervolgens de optie 
OVF-sjabloon implementeren... die in het menu Bestand wordt weergegeven.
Er zijn twee manieren om het OVF-bestand te selecteren dat moet worden ingezet: 

Selecteer het OVF-bestand dat zich op een lokale of externe webserver bevindt met
behulp van een webbrowser. Als deze optie gebruikt wordt, typt u de URL voor het
bestand xxx.ova en vervolgens klikt u op Volgende.
Selecteer het OVF-bestand dat lokaal wordt opgeslagen met behulp van de
bestandverklikker. Als deze optie gebruikt wordt, klikt u op Bladeren... en navigeert u de
bestandstoetser om het bestand xxx.ova te vinden en vervolgens klikt u op Volgende.

 
Opmerking: Alle onderstaande schermen zijn alleen ter illustratie en niet feitelijk.
 

https://software.cisco.com/download/home/286312935/type


6. Bladeren om de URL te selecteren en op Volgende klikken om verder te gaan 



7. Klik op Volgende om verder te gaan 



8. Klik op Accept om de eindgebruikersovereenkomst te erkennen. 



9. Selecteer het gewenste opslagmedium om de virtuele machine op te slaan en klik vervolgens
op Volgende om verder te gaan. 



10. Selecteer de gewenste configuratie en klik op Volgende. 



11. Klik op Volgende om verder te gaan 



12. Stel het netwerkgebruik in kaart en klik op Volgende. 



13. Kies de Aan/uit na plaatsing en klik op Voltooien. 



1.

 
Het voortgangsscherm van de introductie verschijnt. Wacht tot de implementatie voltooid is. 

 
Nadat u CSPC OVA hebt geïnstalleerd, dient u IP-adres te configureren.
 

Klik op de nieuwe geïnstalleerde CSPC OVA. 
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U wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren. Typ eerst het wachtwoord en bevestig het
wachtwoord.
 

Opmerking: Alle onderstaande schermen zijn alleen ter illustratie en niet feitelijk.
 

Zodra u het wachtwoord hebt ingevoerd, kunt u de IP configureren vanuit het menu of in de
Password-prompt. 
 
Welke methode u ook gebruikt om het IP-adres te configureren, sluit u de verbinding met het
beheersplan aan om de logingebruikers en root-gebruikers te initialiseren.
Selecteer een van de opties. 

  
IPv4-adres configureren
 

Selecteer 1 om IPv4-adres te configureren.
Selecteer een van de weergegeven opties: 

Selecteer 1 om IP-adres automatisch op te halen. 
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Selecteer 2 om het IP-adres handmatig in te voeren. 

Selecteer 3 om terug te gaan naar het hoofdmenu.
  

IPv6-adres configureren
 

Selecteer 2 om IPv6-adres te configureren.
Selecteer een van de weergegeven opties: 

Selecteer 1 om IP-adres automatisch op te halen. 
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Selecteer 2 om het IP-adres handmatig in te voeren. 

Selecteer 3 om terug te gaan naar het hoofdmenu.
  

Het IP-adres direct op Shell configureren
 

Selecteer 3 om de opdrachtregel te bekijken (Shell).
 

Opmerking: Alleen admingebruikers kunnen IP configureren. Voordat u IP configureren,
schakelt u over als beheerder.
 

Voer de opdracht Conf ip -v4 eth0 of Conf ip -v6 eth0 in en voer IP-adres, subnetmasker en
-poort in zoals in de afbeelding. 



3.

1.

2.

3.

Bevestig uw IP-adresinstellingen: 
# ip tonen

  
Standaardaccount inschakelen
 
U kunt het wachtwoord in eerste instantie instellen of opnieuw instellen met behulp van de
onderstaande opdracht:
 

Inschakelen van de inlognaam voor de Linux-gebruiker, "collectorlogin:" 
# pwdreset collectorlogin 90 
Dit genereert een wachtwoord voor de gebruikersnaam voor "collectorlogin."
Inschakelen van de inlognaam voor de Linux-wortel: 
# pwdreset bron 90 
Dit genereert een wachtwoord voor de gebruikersnaam " root".
Als u een verbinding wilt maken met wortel, sluit u eerst aan op de verzamelnaam en
gebruikt u vervolgens de opdracht Su root: 
$ su-wortel 
 

Opmerking: Vergeet niet zowel de wachtwoorden van de verzamelnaam als de
basiswachtwoorden op een beveiligde, toegankelijke locatie op te slaan! 
 
U mag niet direct verbinding maken met wortel. pogingen om rechtstreeks verbinding te
maken met de gebruikerswortel veroorzaken een slot op die account!
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Opmerking: U kunt nu verbinding maken met de server via SSH of via een browser op
het adres 
https://<IP-Address of the Collector>:8001 
 
Er staan extra opdrachten in het beheerprogramma. U kunt deze beelden op de
volgende manieren weergeven: 
# ?

 
  

ESXi-patchinstallatie
 
Voorwaarden
 

Zorg ervoor dat alle virtuele machines zijn uitgeschakeld voordat u doorgaat voor upgrade.
Na de upgrade van ESXi 5.x naar ESXi 6.x wordt de oude licentiesleutel 5.x verwijderd en
moet u de licentiesleutel 6.x voor VM's in ESXi toevoegen om te kunnen werken.
  

UpgradeESXi 6.0
 

Aanmelden om het apparaat als beheerder in te schakelen.
Zo controleert u updates voor ESXI die onder opdracht worden uitgevoerd: 
#check update esxi

U kunt de ESXI-pleister als volgt downloaden: 
#download jeos-100.0.6-0-lnx64

U controleert de downloadstatus onder opdracht uitvoeren: 
#show download

Wanneer de pleister is gedownload naar /opt/LCM/tmp, haalt u de pleister los en volgt u de
instructies van Read_me_ESXI_6.0U3_and_6.0_patch_931334.docx
  

CSR1000V NAT-installatie
 
Voorwaarden
 
U hebt deze onderstaande opmerkingen nodig voordat u CSRV gaat implementeren:
 

ESXI Meld IP en aanmeldingsgegevens aan.
Bestaande NAT-router / VPN-aanmeldingsgegevens voor VM en IP-aanmeldingsgegevens.
Kopie van NAT-regels en andere aangepaste configuratie op de oude NAT-router VM die
moet worden vervangen.
VPN-client om verbinding te maken met ESXI.
CSR1000V CSPC NAT OVA beschikbaar lokaal of op een netwerk in te zetten. Standaard
geloofsbrieven van de OVA.
 

In dit gedeelte worden stappen beschreven om CSR1000V CSPC NAT VSA te implementeren
met VMWare vSphere-client:
 

Neem het xxx.ova-bestand in op een webserver of lokaal bestandssysteem waar vSphere
client beschikbaar is
Start vSphere-client en inloggen met behulp van aanmeldingsgegevens met het voorrecht
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om een OVA-bestand te kunnen inzetten
Gebruik vSphere-client en selecteer het ESXi-host of IP-adres dat NAT virtuele machine
beheert
Gebruik de vSphere-client en selecteer het menu Bestand en selecteer vervolgens de optie 
OVF-sjabloon implementeren... die in het menu Bestand wordt weergegeven.
Selecteer het OVA-bestand dat lokaal wordt opgeslagen met behulp van de
bestandverklikker. Als deze optie gebruikt wordt, klikt u op Bladeren... en navigeert u de
bestandstoetser om het bestand xxx.ova te vinden, dan klikt u op Volgende. 

Bladeren om de URL te selecteren en op Volgende klikken om verder te gaan 

Klik op Volgende om verder te gaan 
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Selecteer het gewenste opslag om de virtuele machine op te slaan en klik vervolgens op 
Volgende om verder te gaan 

Klik op Volgende om verder te gaan 

Stel het netwerkgebruik in kaart en klik op Volgende. 
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Kies de Aan/uit na plaatsing en klik op Voltooien 

De implementatie is voltooid. Klik op Close (Sluiten). 

 
Na de succesvolle installatie van OVA moet u CSR1000V CSPC NAT OVA configureren.
 
Voer de volgende handelingen uit om CSR1000V CSPC NAT OVA te configureren:
 

Neem een foto van oude Pfsens en de KRAAN uit oude Pfsens VM. 
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Klik met de rechtermuisknop op nieuwe CSR1000V VM en selecteer Open console.
Wanneer de router in bedrijf is, drukt u op ENTER-toets. Het navigeert om wijze van router te
troosten. 

In de modus van de routerconsole voert u de optie in en drukt u op Voer de toets in en geef
een standaardwachtwoord op XXxxXX (contact met CSPC-ondersteuning voor een
standaardwachtwoord). 



4.
5.

6.

7.
8.

Voer conf in en navigeer naar de configuratie terminal van de router.
Voer int gi1 in en navigeer om de interface configuratie modus te bepalen. (IP-adres en
netwerkmasker opgeven) 
   IP-adres <adres> <netmask> 

   geen sluiting 

   uitgang

Verstrek standaardgateway en standaard routing in configuratiemodus en sluit de
configuratie en slaat deze op. 
   IP-standaardgateway <gateway IP> 

   ip-route 0.0.0.0.0.0.0 <gateway IP> 

   uitgang 

   wr mem 

Gebruik de opdrachtregel om de configuratie te controleren
CSR1000V-router wordt geconfigureerd met IP en toegankelijk via WEB UI. Meld u aan bij
WEB UI door URL <IP Address>en User Name root en password XXxxXX (Contact CSPC
ondersteuning voor wachtwoord, CLI en UI hebben hetzelfde wachtwoord). 
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2.

3.

 
 

Opmerking: Deze CSRV NAT-router OVA kan worden benaderd vanuit ESXI-console
of door CLI met uitsluitend telnet van particuliere netwerk-VM's. (U moet op die host
inloggen bij CSPC of andere VM’s door CLI te gebruiken en Ethernet te zetten naar
CSR1000V IP of 192.168.1.1)
 

 
Nadat de configuratie is voltooid op CSRV1000V-router, hebt u toegang tot CSPC en andere
VMs van CLI en UI.
  

CSR1000v-upgrade
 
Voer de volgende handelingen uit om een upgrade van CSR1000V uit:
 

Haal de nieuwe CSR1000v-systeemafbeelding (xxx.bin) naar CSR1000V VM onder 
springflitser: folder.
Start dir-bootflash: opdracht om lijst van alle bestanden en directories in bootflitser weer te
geven. 
Voorbeeld: Router# bootflitser:
Start configuratie terminal opdracht om de mondiale configuratie modus in te voeren. 
Voorbeeld: 
Router# configureren terminal 
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Router (configuratie)#

Start geen opdracht van het beginsysteem om alle items in de vervolgkeuzelijst Opstartbare
afbeeldingen te verwijderen. Hiermee specificeert u de volgorde waarin de router probeert de
systeembeelden te laden bij de volgende systeemherlading of het stroomprogramma. 
Voorbeeld: Router (configuratie)# geen laarssysteem
Start opstart systeem bootflash:<systeem-afbeelding-bestandsnaam>.bin om de nieuwe
systeemweergave te laden na de volgende systeemherlading of het volgende
stroomprogramma. Bijvoorbeeld: 
Voorbeeld: Router (fig)#-laarssysteem 
Opflitser:<system-image-filename>.bin

Laat de exit-opdracht uitvoeren om de mondiale configuratiemodus te verlaten 
Voorbeeld: 
Router (configuratie)# exit 

Router#

Start het schrijven of schrijven van het geheugen opdracht om de GRUB-menulijst bij te
werken van afbeeldingen die op de bootflitser-schijf beschikbaar zijn. 
Voorbeeld: Router# schrijfgeheugen
Laat de opdracht versie zien om de instelling voor het configuratieregister weer te geven. 
Voorbeeld: 
Router# toont versie 

Cisco IOS XE-software, versie 16.06.0 

... 

Cisco Internetwork Operating System Software... 

... 

... 

Configuratieregister is 0x2102 

Router#

Als het laatste cijfer in de bovenstaande uitvoer in Stap 8, in configuratieregister 0 of 1 is,
gaat u naar volgende stap 10. Of als het laatste cijfer in het configuratieregister tussen 2 en F
ligt, gaat u naar Stap 13.

Start configuratie terminal opdracht om de mondiale configuratie modus in te voeren. 
Voorbeeld: 
Router# configureren terminal 

Router (configuratie)#

Start configuratie-register 0x2102 opdracht om het configuratieregister in te stellen zodat,
na het volgende systeem opnieuw laden of een stroomcyclus, de router het systeembeeld
van de opdrachten van het opstartsysteem in het opstartconfiguratiebestand laadt. 
Voorbeeld: Router (configuratie)# configuratie-register 0x2102
Laat de exit-opdracht uitvoeren om de mondiale configuratiemodus te verlaten 
Voorbeeld: 
Router (configuratie)# exit 

Router#

Start kopie in werking stellen-configuratie opstartconfiguratie - opdracht om de actieve
configuratie naar de opstartconfiguratie te kopiëren. 
Voorbeeld: Router# van het in werking stellen van kopieer-
Start de opdracht schrijfgeheugen om de GRUB-menulijst met afbeeldingen op de
bootflitsschijf bij te werken. 
Voorbeeld: Router# schrijfgeheugen



15.

16.

17.

18.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Start opdracht opnieuw laden om het besturingssysteem opnieuw te laden. 
Voorbeeld: Router# opnieuw laden
Voer, wanneer u wordt gevraagd de systeemconfiguratie op te slaan, geen 
Voorbeeld: 
De systeemconfiguratie is aangepast. Opslaan? [ja/neen]: nee

Voer y in wanneer u wordt gevraagd om de herlading te bevestigen 
Voorbeeld: 
Gaat u door met herladen? [bevestigen] y

Start show versie opdracht om te controleren of de router het juiste systeembeeld heeft
geladen: 
Voorbeeld: 
Router# toont versie 

Cisco IOS XE-software, versie 16.0.9.0 

Cisco IOS-software [Fuji],...... 

... 

Systeem teruggebracht op ROM door herladen 

Het beeldbestand van het systeem is "flitser:csr1000v-xxx" 

Laatste reden voor herladen: Opdracht opnieuw laden

  
CIMC-patchinstallatie
 

Aanmelden bij verzamelmachine als beheerder
Zo controleert u updates voor CIMC die onder opdracht worden uitgevoerd: 
#check update cimc

U kunt de CIMC-pleister als volgt downloaden (M3-server): 
#download jeos-10.0.3-0-lnx64

U kunt de CIMC-pleister als volgt downloaden (M4-server): 
#download jeos-101.0.4-0-lnx64

U controleert de downloadstatus onder opdracht uitvoeren: 
#show download

Wanneer de pleister is gedownload naar /opt/LCM/tmp, haalt u de pleister los en volgt u de
instructies van Read_me_CIMC_3.0(4i).docx
  

NOS-configurator
 
Installatievolgorde voor nos_configuratie
  

Opmerking: Dit is alleen voor NOS.
 

Deze paragraaf laat de instructies zien hoe u nos_configuratie_2.8 op CSPC 2.8 kunt installeren
en CSPC kunt configureren voor specifieke functies van het netwerk.
  

Opmerking: De NOS-configurator en RI-adressen moeten handmatig worden geïnstalleerd
die in de map CSPCHOME/installateur/handleiding aanwezig zijn. 
 
Er zijn geen updates over nos die zijn geconfigureerd in CSPC 2.8. U kunt dus dezelfde
stappen hieronder volgen.
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Opmerking: Alleen voor nieuwe installatie.
 

Zij voert de volgende taken uit:
 

Schatting van banen om NOS-functies uit te voeren 
De volgende banen zijn gepland: 

Weekinventaris
Dagelijkse uploadtaak
Dagelijkse DAV-taak
Dagelijkse uploadbaan

Voegt afhankelijkheidsregels toe om de gegevensconsistentie te handhaven
 

Volg de onderstaande stappen om nos_configuratie_2.8 op CSPC 2.8 te installeren:
 

Terminalinloggen op CSPC-apparaat
Navigeren naar pad $CSPCHOME/installs/handmatig
Unzip het bestand nos_configureren_2.8.zip
Bij het opheffen wordt een map met de naam nos_configureren_2.8 aangemaakt
Typ de opdracht: 

cd nos_configuratie_2.8

sh nos_cspc_2.8_patch.sh <gebruikersnaam> <pwd> <full-inventaris> 

<uur volledige inventaris> <uur uploaden> 
Voorbeeld: sh nos_cspc_2.8_patch.sh <gebruikersnaam> <pwd> 1 22 23

 
Opmerking: U kunt de installateur installeren zonder bovenstaande drie optionele
argumenten op te geven. Hiermee installeert u het installatieprogramma met de
standaardwaarden 1, 23 en 23.
 

In het bovenstaande voorbeeld: 
1.7 = zondag tot zaterdag 
1...23 = uren per dag.
Zodra de bovenstaande opdracht wordt geactiveerd, wordt de gebruiker gevraagd om de
bevestiging te starten. Geef ze dienovereenkomstig. 

Wilt u de installatie annuleren en opnieuw beginnen met extra argumenten? Y of N
invoeren: (y/n)? N
Wilt u de installatie annuleren en met verschillende planningsdagen en -uren
herstarten? Y of N invoeren: (y/n)? N
Wilt u onmiddellijk een gezondheidstaak instellen Voer Y of N in: (y/n)? Y
Wilt u de inventaris/DAV/uploadtaak onmiddellijk instellen Voer Y of N in: (y/n)? Y
De server opnieuw starten om er zeker van te zijn dat de inventaris niet actief is. Wil je
doorgaan? Y of N invoeren: (y/n)? N

 
Opmerking: U kunt de taak nu of later plannen.
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