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probleemoplossing voor netwerkdetectie 
  

Inleiding

Deze handleiding voor probleemoplossing beschrijft hoe u Cisco IAC 4.0-
netwerkdetectieproblemen kunt identificeren en oplossen.
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De ontdekking van het netwerk in Cisco IAC bestaat uit het kiezen van welk type apparaat u Cisco
IAC uit wilt om naar uit te gaan en informatie op te zoeken (te ontdekken) en dan de apparaten te
registreren die u wilt gebruiken. De helpdeskmedewerkers van Cisco IAC Network Discovery zijn
als volgt:

Het detectieproces starten1.
Selecteer het detectietype2.

buurtontdekking1.
Ping Sweep of2.
buurvrouw en ping Sweep3.

Geef Credentials en Seed Devices en/of Subnet informatie op3.
Geontdekte apparaten registreren4.
Ingeschreven apparaten aan netwerk-POD’s toewijzen5.

Activiteitendiagram van Cisco IAC-netwerkdetectie

Cisco IAC kan bestaande netwerken/objecten via netwerkdetectie ontdekken.



Plaats van de configuratie en logresources voor
netwerken

Configuratiebestanden /opt/cisco/XMP_Platform/discovery/conf/iac.properties Het bevat
geloofsbrieven om te interageren met Procent OrchestratorPowerCLI-script dat de OVA's
implementeert heeft de aanmeldingsgegevens nodigDezelfde aanmeldingsgegevens moeten
worden verstrekt tijdens de registratie van de IAC-beheerapplicatie als een platform element

1.

Log bestanden /opt/cisco/XMP_Platform/logs/iac/discovery.log Logbestand bevat
uitzonderingen op het zoekprocesLogs worden gedraaidOnbereikbare
apparaten/opt/cisco/XMP_Platform/discovery/output/unreachable.xmlGeontdekte apparaten
/opt/cisco/XMP_Platform/discovery/output/devices.xml

2.

Aansluitparameters weergeven Ga naar het "Service Portal/Setup/Connections/Update
Cloud Infrastructure/ Klik op "Cisco IAC Management-applicatie" als het type platform
elementSelecteer een IP-adres voor een beheerapparaatGa naar "Service item Manager"/
"Service items beheren" en breid de groep "Cloud Platform Elementen" uit Ga naar "Cisco
IAC Management-applicatie"

3.

Verbindingsparameters bijwerken Ga naar het "Service Portal/Setup/Connections/Update
Cloud Infrastructure/ Klik op "Cisco IAC Management-applicatie" als het type platform
elementSelecteer een IP-adres voor een beheerapparaat

4.

Basisgezondheidscontroles

Local Time Health Check die de lokale tijd van de Network Discovery Server
retourneert:

●



http://SERVER_HOST:8080/xmp-disc/disc/healthcheck●

Versie controle:●

http://SERVER_HOST:8080/xmp-disc/disc/version●

Aanmelden bij de programmahost●

kat /etc/appliance.version●

Geanifesteerde controle:●

Aanmelden bij de programmahost●

kat /etc/appliance.manifest●

Gemeenschappelijke problemen met
netwerkdetectie

Module voor netwerkdetectie is niet actief Controleer of de applicatie van de onmiddellijke
verpakking is ingeschakeld Zorg ervoor dat de applicatie Network Discovery Web, xmp-
disk.war, is ingezet bij $XMP_HOME/apache-tomcat-7.0.40/webapps.Controleer
$XMP_HOME/instances/instance1/logs/Startup.log voor implementatiefouten van
webtoepassingen.Controleer Apache Tomcat debug level,
$XMP_HOME/conf/logConfig/xmpmain_log4j.xml (wijzig de configuratie om aan uw
behoeften te voldoen, start de module voor netwerkdetectie na het maken van de
wijzigingen):Controleer dat de module voor netwerkdetectie in bedrijf is door te doen: service
xmp statusStart het indien nodig: Service xmp startTomcat-server op het beheerapparaat
moet omhoog en naar poort 8080 luisteren.Controleer dat de module voor netwerkdetectie
zonder fouten is gestart door het logbestand
$XMP_HOME/instances/instance1/logs/Startup.log te controleren.

1.

IAC-adapter voor productieorchestrator-aansluitingen De zoekmachine van het IAC-netwerk
verstuurt processen, zoekresultaten en stuurt ze naar de Procesorchestrator. De
servicepunten worden dan in de Servicecatalogus gemaakt.Controleer of de configuratie in
het $XMP_HOME/discovery/conf/iac.properties-bestand juist is: Hostnaam voor
ProcesorchestratorPoortnaam en verbindingsprotocol (verschilt afhankelijk van HTTP of
HTTPS wordt gebruikt)Verificatietype (basis- of vensters)Verificatiedomein als de
verificatietype vensters isCredentialsDe machine van de Procesorchestrator moet vanaf het
beheer bereikbaar zijn.SSL-configuratie moet correct zijn als SSL tussen de Management-
applicatie en de Procesorchestrator wordt gebruikt. Aangezien de communicatie een andere
richting heeft, is dit niet hetzelfde als de procesorchestrator bij de configuratie van het
apparaat en moet dit afzonderlijk worden geconfigureerd en geverifieerd.Alle
communicatiefouten die berichten van de beheerde applicatie verzenden, worden ingelogd
op $XMP_HOME/instances/instance1/logs/iac/discovery.log.

2.

Procesorchestrator kan geen servicecatalogus maken - serviceitems Procesorchestrator
analyseert gegevens die door het beheerapparaat worden verzonden en bestaande
gegevens van serviceitems voor netwerkapparaten, en maakt of actualiseert vervolgens
servicepunten in de servicecatalogus. Normaal gesproken is elk communicatieprobleem
tussen Procesorchestrator en servicecatalogus niet specifiek voor een netwerkontdekking.
Als het maken van een servicepunt echter mislukt, kan dit de database van de
netwerkdetectiemodule en de servicecatalogus uit sync veroorzaken. De beste manier om dit
te repareren is de database van de netwerkdetectiemodule op te ruimen (de module voor
netwerkdetectie opnieuw opstarten omdat de DB op dit moment niet persisteert) en dan
volledige herontdekking uit te voeren zodra het communicatieprobleem is opgelost.
Ontbrekende servicepunten worden gecreëerd en bestaande items worden bijgewerkt met

3.

http://SERVER_HOST:8080/xmp-disc/disc/healthcheck
http://SERVER_HOST:8080/xmp-disc/disc/version


de laatste informatie uit het netwerk.Als de module voor netwerkdetectie niet opnieuw kan
worden gestart: Voer de volledige ontdekking van het netwerk uit.Bel
http://<management_apparaat>:8080/xmp-disk/disk/resync-topo in een browser. Alle
topologische links in de opslagplaats van de module voor netwerkontdekking worden
opnieuw naar de Procesorchestrator en vervolgens naar de servicecatalogus verzonden.
Indien geen apparaten zijn ontdekt Controleer het bestaande zoeklogbestand
$XMP_HOME/instances/instance1/logs/existenceDiscovery.log op fouten.Controleer de
folder $XMP_HOME/discovery/output: devices.xml - alle succesvolle ontdekte apparaten
samen met het aanpassen van geloofsbrieven en andere informatie.onbereikbaar.xml - lijst
van alle apparaten die een poging om te ontdekken is gemaakt maar mislukt. Controleer om
redenen voor falen (<filterReason>).

4.

existentiedetectie Elke keer dat een existentiedetectie wordt uitgevoerd, wordt er een tijdelijk
configuratiebestand gemaakt in $XMP_HOME/discovery/conf/upload. Zorg ervoor dat de
map bestaat en kan worden geschreven. Controleer configuratiebestanden in deze map om
te controleren of de configuratie en invoerargumenten van het netwerk juist zijn (zie
"Controleer of de invoerparameters juist zijn").Controleer de zoekconfiguratiebestanden in
$XMP_HOME/discovery/conf. De sjabloonbestanden moeten overeenkomen met de
bestanden in de IAC-bronopslagplaats.De snackapplicatie op Mac of Linux kan worden
gebruikt om de geldigheid van SNMP-referenties te controleren voordat er een
geautomatiseerde ontdekking wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld SNMP v2c: tussenstappen -v 3
-l authPriv -u snadmin -a MD5 -A $PASSWORD-x AES128-X $PASSWORD 10.10.10.10
1.3.6.1.2.1.5Bijvoorbeeld SNMP v3: tussenstappen -v 3 -l authPriv -u admin -a MD5 -A
$PASSWORD-x DES-X $PASSWORD 10.10.10.10 1.3.6.1.2.1.5De ontdekking van het
netwerk op basis van de ontdekking van de buurman vereist dat CDP of LLDP op alle
apparaten wordt geactiveerd die u wilt ontdekken, anders zal slechts een zaadapparaat
worden ontdekt.Voor het instellen van een zoekontdekking is ICMP vereist: Zorg ervoor dat
ICMP is ingeschakeld en dat de apparaten ingedrukt kunnen worden.Zorg ervoor dat de IAC-
gebruiker op het beheerapparaat beschikken over voldoende rechten om de
opvulhulpprogramma's van $XMP_HOME/discovery/bin uit te voeren.

5.

Detectie inventaris: Indien aanvullende inventarisinformatie (type voorziening, serie enz.) niet
uit een ontdekt hulpmiddel kan worden getrokken: Zorg ervoor dat er een apparaatpakket
voor het doelapparaat is geïnstalleerd. Zie
$XMP_HOME/instances/instance1/logs/devicePackageLoader.log voor de lijst met
geïnstalleerde pakketten.Controleer $XMP_HOME/instances/instance1/logs/inventory.log op
fouten.Zorg ervoor dat $XMP_HOME/conf/mdfdata.xml een bestandstype bevat.Controleer
dat het apparaat via SSH en SNMP of v2c of v3 toegankelijk is en de aanmeldingsgegevens
zijn juist.Houd in gedachten dat het in bepaalde gevallen normaal is dat een apparaat is
ontdekt, maar de inventaris is niet opgemaakt. Dit betekent doorgaans dat het apparaat nog
niet wordt ondersteund, d.w.z. dat er geen hulpmiddelpakket beschikbaar of geïnstalleerd is
voor het type apparaat. Het kan ook betekenen dat het apparaat gedeeltelijk bereikbaar
is.Als INFO-logbestand is ingeschakeld (standaardconfiguratie) en er is een inventaris van
het apparaat gelezen. Als u aanvullende voorraadinformatie kunt vinden, dient de volgende
regel te worden afgedrukt op
$XMP_HOME/instances/instance1/logs/iac/discovery.log:bijvoorbeeld [INFO]
[XMPIceEventLuistener] Voor apparaat 2010 verzamelde inventaris

6.

Topologie Om een topologische verbinding te kunnen ontdekken, moeten zowel de
terminatietechnieken worden ontdekt als de inventarissen ervan zijn onderzocht.Zorg dat of
CDP of LLDP is ingeschakeld op de apparaten en dat de informatie over de buren via SNMP

7.



   

werkt. Eén veel voorkomend probleem is dat SNMP door sync's kan zijn, zelfs "de buren van
het cdp" correctieinformatie kunnen tonen.
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