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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de ondersteuningsbundel kunt verzamelen bij Cisco Identity
Services Engine (ISE). Het ondersteuningsbundel bevat belangrijke informatie die nodig is om een
oplossing te vinden voor ISE. Een verzameling ondersteuningsbundel kan zowel via CLI als GUI
worden voltooid. 

Verzamel ondersteuningsbundel op Cisco ISE

Stap 1. Schakel debugs in voor ISE-onderdelen

Verschillende problemen op ISE vereisen een verschillende reeks logbestanden voor het oplossen
van problemen. De volledige lijst van de benodigde debugs moet door de TAC-ingenieur worden
verstrekt. Dit document bevat informatie over de meeste gebruikelijke problemen en problemen
die worden gebruikt voor het oplossen van ISE-problemen. Deze lijst heeft als doel te helpen met
het verzamelen van bestanden die de oplossing van case kunnen bespoedigen en meer
informatie te verstrekken tijdens de eerste probleemoplossing in een TAC-geval.

Lijst van door TAC-ingenieur gevraagde uitzettingen moet altijd voorrang hebben boven deze lijst. 

Uitgeven Naam van component

Verificatie/autorisatie

unanieme AAA (debug)
run-fig (debug)
loggen (debug)
epm-pdf (debug)
prt-JNI (debug)

Actieve map Actieve map (overtrekken)
Identity-Store-AD (debug)

Guest Portal

toegang tot gastarbeiders (debug)
gastenbeheerder (debug)
guestaccess (debug)
portal (debug)
beheerder van een portal (debug)
portaal-webactie (debug)

Sponsportal sponsorportal (debug)



portal (debug)
beheerder van een portal (debug)
portaal-webactie (debug)

Sms, e-mailbericht

Guest- of sponsor poortadapters (zie
hierboven)
notificationTracker (debug)
Packet Capture (debug)

MDM
mportaal (overtrekken)
extern-mdm (spoor)
Packet Capture (debug)

Clientprovisioning

Webapp voor klanten (debug)
voorziening (debug)
portal (debug)
beheerder van een portal (debug)
portaal-webactie (debug)

BYOD

Webapp voor klanten (debug)
debug-portal
oscp-responder (debug)
voorziening (debug)
portal (debug)
beheerder van een portal (debug)
portaal-webactie (debug)

Profileren profiler (debug)

Endpoint-gerelateerde problemen

profiler (debug)
ers (debug)
epm-pap-api.service (debug)
mydevices (debug)

postuur
houding (debug)
Webapp voor klanten (debug)
voorziening (debug)

replicatie/synchrone
Implementatie van replicatie (debug)
Replation-JGroup (debug)
ULATION Tracker (debug)

Monitoring/vastlegging

cpm-mnt (debug)
cisco-regering (debug)
VCS (debug)
VCS-db (debug)
rapport (debug)

Navigeren in naar Beheer > System Logging > Debug Log Configuration en selecteer ISE-
knooppunt waarvoor debugs moeten worden ingeschakeld:



Selecteer de juiste naam van de component (rood) en verhoog het logniveau tot DEBUG (oranje)

Bevestig de wijziging door op de knop Opslaan (paars) te klikken. Boven actie moet worden
herhaald voor elk debug van de debug-lijst (in dit document of bijgeleverd door een TAC-
ingenieur). 

Stap 2. Herhaal het probleem 

Als alle benodigde debugs zijn ingeschakeld, moet u een probleem opnieuw maken om
logbestanden te genereren. Als de kwestie niet handmatig kan worden geactiveerd, moet u op het
volgende exemplaar wachten. Als probleem is opgetreden voordat debugs waren ingeschakeld, is
er mogelijk niet genoeg informatie voor een oplossing. Idealiter moet de steunbundel direct na
afgifte worden verzameld. Opmerking voor aanvullende informatie die nodig is voor loganalyse:

tijdstempel voor opnieuw genereren●

elke unieke id voor de gebeurtenis zoals MAC-adres, IP-adres, gebruikersnaam, sessie-ID
(afhankelijk van de omstandigheden is doorgaans MAC/IP + gebruikersnaam voldoende)

●

Stap 3. Afvoerslangen uitschakelen

Vlak nadat de kwestie opnieuw gecreëerd is, blokjes uit om te voorkomen dat uitgebreide houtkap
logboeken overschrijft die u voor uw probleem hebt gemaakt. 



Stap 4. Verzamel ondersteuningsbundel

Navigeren naar tabblad: Operations > Problemen oplossen > Downloadtoken en selecteer ISE-
knooppunt (dit is geactiveerd, waar debugs zijn geactiveerd).

Op het tabblad van elk knooppunt staan twee opties: Verzamel ondersteuningsbundel (rood) of
download specifiek logbestand - Debug Logs (oranje)

Voor Debug Logs wordt de volledige lijst met alle beschikbare logbestanden weergegeven. Nadat
u op de naam van het bestand hebt geklikt, wordt het gedownload :



De ondersteuningsbundel is een pakket dat alle logbestanden van geselecteerde groepen bevat.

de volledige configuratie database hecht de volledige ISE-configuratie aan de
Ondersteuningsbundel.

●

debug-logbestanden wordt het meest gebruikt, aangezien het alle uitwerpselen van alle ISE-
componenten bevat;

●

lokale stammen bevatten logboeken die radiale authenticaties voor dit specifieke knooppunt in
de implementatie tonen;

●

kernbestanden kunnen ondersteuningsbundels veroorzaken om in omvang te groeien, maar
het is nodig tijdens het oplossen van ongevallen;

●

monitoring- en rapportageblogs operationele gegevens bevatten;●

systeemregisters bevatten systeemspecifieke logbestanden (voor het oplossen van
problemen die door OS worden verleend);

●

beleidsinstelling - xml wist versie van het beleid op ISE.●

Voor de meeste scenario's, waaronder het debug van weblogs en lokale logbestanden, is
voldoende. Voor stabiliteits- en prestatiekwesties zijn ook belangrijke bestanden en
systeemlogbestanden nodig. Als u de optie openbare sleutelencryptie selecteert, is alleen de TAC
in staat om deze bundel te decrypteren met behulp van Cisco privé-sleutel. Met een gedeelde
toets kunt u het wachtwoord instellen dat nodig is om de logbestanden te decrypteren. In het geval
van gedeelde sleutel, zorg ervoor dat de TAC ingenieur toegang tot het heeft, zodat bundel aan de
kant van Cisco kan worden gedecrypteerd. 



Wanneer alles is ingesteld, klikt u op de knop Ondersteuningsbundel maken en wacht u.



Wanneer het proces van het creëren van een steunbundel zal worden voltooid, zal de steunbundel
beschikbaar zijn om te kunnen worden gedownload. Nadat u op de knop Support Bundle hebt
geklikt, wordt deze op de lokale schijf van de PC opgeslagen en kan deze naar TAC worden
geüpload voor een oplossing.

Als er geen interface voor het web beschikbaar is, kunt u het ondersteuningsbundel bij CLI
verzamelen. U kunt daarom inloggen met behulp van SSH of SLB-toegang en de opdracht
gebruiken:

backup-logs name repository ftp {encryption-key plain key | public-key}

naam - naam van het ondersteuningsbundel

ftp - naam van de opslagplaats ingesteld op ISE 

key - is de toets die wordt gebruikt voor het versleutelen/decrypteren van de
ondersteuningsbundel

Officiële tool voor het uploaden van ondersteuningsbundel:

https://cway.cisco.com/csc/

Volg de bestandsextensie van Support Bundle bestand niet op of verander deze. Het moet worden
geüpload in dezelfde staat als het van ISE was gedownload.

https://cway.cisco.com/csc/
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