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Inleiding

Dit document beschrijft de dummy voorziening, waarmee u een gespecificeerd logbestand kunt
bekijken dat aan een Cisco Intelligent Contact Management (ICM)-proces is gekoppeld.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Problemen oplossen●

Cisco ICM●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco ICM.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Wat doet het Dumplog Utility?

Het dumlog-hulpprogramma converteert binaire logbestanden die door Cisco ICM worden
geschreven naar leesbaar formaat. Zodra geconverteerd, kan van de inhoud van het logbestand
worden verwezen om inzicht te verkrijgen in de ICM operatie. Meestal wordt vuilnislog gebruikt als
middel om problemen op te lossen, maar het kan ook een educatieve functie hebben.

Het dumlog voorziening kan worden ingeroepen van een opdrachtprompt direct op de ICM server
of van een Telnet-sessie naar de ICM server.



Opmerking: De volgende voorbeelden gaan ervan uit dat ICM op de C drive is geïnstalleerd.
Als de ICM op een ander station is geïnstalleerd, zullen de directory locaties
dienovereenkomstig veranderen.

Voor server naming conventies die in dit document worden gebruikt, zie ICM server Naming
Convention's.

Naar de logbestandmap gaan

Het pad naar de Cisco ICM-bestandsmap is <root>\icr\customer instance name\node name, waar
<root> het station is waar ICM is geïnstalleerd, bijvoorbeeld C, D of E.

Als u bijvoorbeeld overweegt dat Cisco ICM Call Router op het C-station geïnstalleerd is, zou de
logbestandsindeling op geocscortra zich bevinden op: c:\icm\csco\rtra\logfiles.

Opmerking: Dit kan worden gebruikt als een sneltoets naar de logbestanden map: c:\>Cdlog
<cust_ST> <ICM_Node>.

Gebruik

Opdracht-line opties voor het dumlog voorziening worden in deze sectie getoond. Ze kunnen u
helpen problemen op te lossen aangezien ze u in staat stellen om Cisco ICM logbestanden binnen
een specifieke tijdsperiode te bekijken. De tijdsperiode is definieerbaar met de switches /bd, /bt,
/ed en /et. De gebruiker kan ook naar een specifieke string zoeken om het twijfelachtige ICM-
gedrag verder te isoleren en te verhelpen.

Deze informatie kan ook worden gevonden in de Cisco Intelligent Call Router Administrator-gids.

dumplog [ProcessName(s)] [/dir Dirs] [/if InputFile] [/o]

  [/of OutputFile]

  [/c] [/bd BeginDate(mm/dd/yyyy)] [/bt BeginTime(hh:mm:ss)]

  [/ed EndDate(mm/dd/yyyy)] [/et EndTime(hh:mm:ss)] [/hr HoursBack]

  [/all] [/last] [/prev] [bin] [/m MatchString] [/x ExcludeString] [/ms] [/debug]

  [/ciscoLog]

  [/unzipCmdPrefix Prefix for Unzip command]

  [/unzipCmdInfix Infix for Unzip command]

  [/unzipCmdPostfix Postfix for Unzip command]

  [/unzipTempfile Temporary filename for unzip command]

  [/zipPostfix Postfix of zipped files]

  [/tzadjustoff]

  [/help] [?]

parameterbeschrijvingen

Procesnaam(en) De opdracht dumpt het huidige daglogbestand voor dit proces, tenzij u met andere
argumenten verschillende datums of tijden specificeert.

[/dir-hoezen]
Map specificeert de locatie van de logbestanden voor alle processen die op de
opdrachtregel na de /dir-schakelaar staan. Als geen /dir schakelaar wordt gebruikt, wordt
de huidige folder standaard gebruikt.

[/indien]
InputFile specificeert een te dumpen specifiek .ems-bestand. Het /if-token is optioneel. Als u
een invoerbestand specificeert, worden de /bd, /bt, /ed, /et, /hr en /alle argumenten
genegeerd.

/content/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-intelligent-contact-management-enterprise/20530-server-naming-conv.html
/content/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-intelligent-contact-management-enterprise/20530-server-naming-conv.html


/o

Schrijft uitvoer naar een tekstbestand in de directory \logbestanden. Het bestandsnaam wordt
gevormd wanneer u het .txt-achtervoegsel toevoegt aan het opgegeven voorvoegsel of de
naam van het invoerbestand (zonder het .ems-achtervoegsel). Het bestand wordt naar de
huidige map geschreven.

/of OutputFile specificeert een uitvoertekstbestand. bijvoorbeeld c:\temp\mylog.txt.

/c
Specificeert een continue uitvoer. De opdracht sluit niet af nadat het einde van het
logbestand is bereikt. In plaats daarvan wacht het en schrijft het elke verdere tekst die in het
logbestand voorkomt.

/bd BeginDate(mm/dd/jjjj) specificeert de aanvangsdatum. Indien gebruikt met /bt, specificeert u
een bereik van datums. Anders dumpen dumpen, alleen voor de opgegeven datum.

/bt BeginTime (hh:mm:ss) specificeert de begintijd. Gebruik met /et om een tijdspanne te
specificeren.

/ed EndDate(mm/dd/jjjj) specificeert de einddatum. Gebruik met /bd om een aantal dagen te
specificeren.

/et EndTime (hh:mm:ss) specificeert de eindtijd. Gebruik met /bt om een tijdspanne te
specificeren.

/hr HoursBack specificeert een aantal uren terug van de huidige tijd.
/all Toont alle informatie uit de gespecificeerde proceslogbestanden.
/last Informatie over het meest recente logbestand voor het proces worden weergegeven.

/prev Informatie over het volgende naar het laatste logbestand voor het proces wordt
weergegeven.

/m MatchString toont alleen gebeurtenissen die een overeenkomst voor de gespecificeerde
string bevatten.

/x InclusiefString geeft alleen gebeurtenissen weer die geen match voor de gespecificeerde
string bevatten.

[/ms] Beeldmilliseconden in tijdstempels.

[/min]

Gebruik meerdere kleuren als u samengevoegde stammen dumpt. Elk proces heeft een
andere kleur. U moet een Procesvoorvoegsel of een InputFile specificeren. Als u alleen een
Procesprefixwaarde geeft (bijvoorbeeld rtr, nm of lgr), geeft dumplog standaard het huidige
daglogbestand voor dat proces weer.

/ciscoLog Schakelt de CiscoLog-functionaliteit in.
/unzipCmdPrefix Prefixparameters voor unzip, bijvoorbeeld gzip -d-c.
/unzipCmdInfix Infix parameter voor unzip, bijvoorbeeld ">".
/unzipCmdPostfix Postfix parameter voor unzip, bijvoorbeeld "".
/unzipTempfile Temperatuurbestand voor unzip, bijvoorbeeld "temp.ems".
/zipPostfix File postfixparameter, bijvoorbeeld ".gz".

/tzadjustoff

Wanneer de EMS - bestanden worden gekopieerd naar een systeem in een andere tijdzone,
of indien de tijdzone van het systeem wordt gewijzigd, zonder deze optie, zullen alle
gestelde vragen betrekking hebben op de machine waarop de logbestanden zijn
gegenereerd. Anders wordt /bijstellen gebruikt om het gedrag aan te passen waar vragen
worden gesteld met betrekking tot deze machinetijd.

Opmerking: Om logbestanden met Microsoft Kladblok te bekijken, slaat u het logbestand op
in een tekstbestand (gebruik het argument /of) en opent u het tekstbestand vanaf de
opdrachtmelding met de opdracht notepad bestandsnaam.

Gebruik van dumping in monsters

Dit voorbeeld laat zien hoe je het rtr logbestand op de router kunt dumpen vanaf begin 29 april
1999 tot 30 april 1999. Het voert naar een logbestand uit dat rtr.txt heet. Het bestand rtr.txt kan
nu worden bekeken met een standaard teksteditor zoals Kladblok.



c:\icm\csco\rtra\logfiles dumplog rtr /bd 04/29/1999 /ed 04/30/1999 /o

Deze opdracht dumpt het logbestand van een PG-poort (PG), beginnend bij de laatste keer dat er
een nieuw logbestand voor uitvoer werd geopend.

c:\icm\csco\rtra\logfiles dumplog pgag /last

Deze opdracht dumpt logs van verschillende processen op de interlaced-manier en schrijft de
uitvoer naar één uitvoerbestand.

dumplog /ms /hr 1 /of output.txt rtr mds rts

14:51:40:298 ra-rts Trace: Received 1 System Capacity Real Time records

14:51:40:298 ra-rts Trace: Updating base System Capacity Real Time record for ID1 1 and ID2 0,

cbRecSize=96

14:51:43:298 ra-rtr Trace: TIP: TIPUpLink::sendCongestionControlTIPMsg Sent

CongestionControlEvent

14:51:46:298 ra-rtr Trace: TIP: TIPUpLink::sendCongestionControlTIPMsg Sent

CongestionControlEvent

14:51:49:298 ra-rtr Trace: TIP: TIPUpLink::sendCongestionControlTIPMsg Sent

CongestionControlEvent

14:51:49:688 ra-mds MDS Process is reporting periodic overall metering statistics.

Een syntax met koppeltekens wordt ook ondersteund.

dumplog -ms -hr 1 -of output.txt rtr mds rts
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