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Introdução 
Este guia explica como usar-se instala e configura o server CSPC. Refira o Guia do Usuário
CSPC para usar o aplicativo.
 
Para atualizações e observações importantes do programa, refira Release Note CSPC e
documentação README.
  
Introdução ao software de plataforma da coleção CSPC
 
O coletor comum da plataforma do serviço de Cisco (CSPC) é uma ferramenta com base em
SNMP que descubra e recolha a informação dos dispositivos Cisco instalados em sua rede. O
software CSPC fornece um mecanismo extensivo da coleção para recolher vários aspectos de
dados de dispositivo do cliente. A informação recolhida pelo coletor é usada por diversas ofertas
do serviço Cisco, tais como Smart Net Total Care, o serviço de assistência do sócio, e serviços
críticos do negócio. Os dados são usados para fornecer relatórios do inventário, alertas do
produto, melhores prática da configuração, cobertura do serviço técnico, informação do ciclo de
vida, e muitos outros relatórios detalhados e analítica para o hardware e o software do operating
system (OS).
  
Quem deve usar este guia
 
Este guia é escrito para a rede e os administradores de segurança e os coordenadores da rede
Cisco e igualmente para novos usuários.
 
O usuário deve ter privilégios administrativos na máquina instalar CSPC.
  
Instalação e configuração 
A imagem do server CSPC vem com um aplicativo preloaded que consista em software do server,
em base de dados, e em todas as ferramentas necessárias.
  
A instalação dos ÓVULOS
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Esta seção descreve procedimentos de instalação detalhados para fases diferentes da instalação
  
Condições prévias
 
Para um desenvolvimento ininterrupto, a instalação, e a configuração do software CSPC, têm
estes prontos:
 

arquivo xxx.ova do downloadcenter
Endereço IP estático CSPC, endereço IP de Gateway padrão e uso da máscara de sub-rede.
Isto é recomendado somente se o DHCP não é permitido.
  

Distribua ÓVULOS CSPC
 
Esta seção descreve etapas para distribuir ÓVULOS CSPC usando o cliente do vSphere de
VMware:
 

Obtenha o arquivo xxx.ova a um servidor de Web ou a um sistema local de arquivo onde o
cliente do vSphere esteja disponível
Lance o cliente do vSphere e o início de uma sessão usando credenciais com o privilégio
distribuir ÓVULOS arquiva
Use o cliente do vSphere e selecione o host ou o IP address de ESXi que controlam a
máquina virtual CSPC
Use o cliente do vSphere e selecione o menu de arquivo e selecione então o item de menu
do molde da distribuição OVF… mostrado no menu de arquivo.
Há duas maneiras de selecionar o arquivo OVF para distribuir: 

Selecione o arquivo OVF que residem no local ou um servidor de Web remoto usando o
web browser. Se esta opção é usada, datilografe a URL para o arquivo xxx.ova, a seguir
clique-a em seguida.
Selecione o arquivo OVF que reside localmente usando o explorador do arquivo. Se
esta opção é usada, o clique consulta… e navega o explorador do arquivo para
encontrar o arquivo xxx.ova, a seguir clica-o em seguida.

 
Nota: Todas as telas abaixo são apenas para a ilustração e as não reais.
 

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


6. Consulte para selecionar a URL e o clique ao lado de continuam. 



7. Clique em Avançar para continuar. 



8. O clique aceita para reconhecer o acordo do utilizador final. 



9. Selecione o armazenamento apropriado para armazenar a máquina virtual a seguir clique-o 
ao lado de continuam. 



10. Selecione a configuração requerida e clique-a em seguida. 



11. Clique em Avançar para continuar. 



12. Trace o uso da rede e clique-o em seguida. 



13. Escolha o Poweron após o desenvolvimento, a seguir clique o revestimento. 



 
A tela do progresso do desenvolvimento aparece. Espera para que o desenvolvimento
termine. 

 
Após a instalação bem-sucedida de ÓVULOS CSPC, você tem que configurar o IP address.
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Clique sobre os ÓVULOS instalados novos CSPC. 

 
Você será alertado incorporar a sua senha. Primeiramente incorpore a senha e confirme a
senha.
 

Nota: Todas as telas abaixo são apenas para a ilustração e as não reais.
 

Uma vez que você incorpora a sua senha, você poderá configurar o IP do menu ou no alerta
de comando shell. 
 
Nenhuma matéria que o método você se usa para configurar o IP address, se seja certo
conectar ao shell admin para inicializar o collectorlogin e os usuários de raiz.
Selecione qualquer das opções. 

  
Configurar o endereço IPv4
 

Selecione 1 para configurar o endereço IPv4.
Selecione uma das opções indicadas: 

Selecione 1 para buscar automaticamente o IP address. 
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Selecione 2 para incorporar manualmente o IP address. 

Selecione 3 para ir para trás ao menu principal.
  

Configurar o endereço do IPv6
 

Selecione 2 para configurar o endereço do IPv6.
Selecione uma das opções indicadas: 

Selecione 1 para buscar automaticamente o IP address. 
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Selecione 2 para incorporar manualmente o IP address. 

Selecione 3 para ir para trás ao menu principal.
  

Configurar o IP address diretamente no shell
 

Selecione 3 à linha de comando view (shell).
 

Nota: Somente os usuários admin podem configurar o IP. Antes de configurar o IP,
comute sobre como um usuário admin.
 

Entre no eth0 do eth0 IP -v4 do comando conf ou IP -v6 de Conf e entre no IP address, na
máscara de sub-rede, e no gateway como a mostra na figura. 
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Confirme seus ajustes do IP address: 
# IP da mostra

  
Permita a conta padrão
 
Para ajustar ou restaurar inicialmente a senha usam o comando abaixo:
 

Permita collectorlogin do login de usuário de Linux “: ” 
# collectorlogin 90 do pwdreset 
Isto gerencie uma senha para o username “collectorlogin.”
Permita o login de raiz de Linux: 
# raiz 90 do pwdreset 
Isto gerencie uma senha para o username “raiz”.
Para conectar para enraizar primeiramente conecte ao alerta do collectorlogin e use então o
comando su root: 
$ SU enraízam 
 

Nota: Seja certo salvar o collectorlogin e senhas root em um lugar seguro, acessível! 
 
Não é permitido você conectar diretamente para enraizar, tentativas de conectar
diretamente à raiz de usuário causará um fechamento por causa disto!
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Nota: Você pode agora conectar ao server usando o SSH ou através de um navegador
no endereço 
https:// < IP address do Collector>:8001 
 
Há uns comandos adicionais no shell admin. Para indicá-los apenas para fazer o
seguinte: 
#?

 
  

A instalação da correção de programa de ESXi
 
Pré-requisitos
 

Certifique-se que todas as máquinas virtuais estão postas fora antes de continuar para a
elevação.
Após a elevação de ESXi 5.x a ESXi 6.x, a chave de licença 5.x velha será suprimida e você
é exigido adicionar a chave de licença 6.x para VMs em ESXi para trabalhar.
  

Elevação ESXi 6.0
 

Início de uma sessão ao dispositivo do coletor como o admin.
Para verificar atualizações para ver se há ESXI execute abaixo do comando: 
esxi da atualização do #check

Para transferir a correção de programa ESXI execute abaixo do comando: 
#download jeos-100.0.6-0-lnx64

Para verificar o estado da transferência execute abaixo do comando: 
transferência do #show

Uma vez que a correção de programa é transferida a /opt/LCM/tmp, abrir o zíper a correção
de programa e siga as instruções de
Read_me_ESXI_6.0U3_and_6.0_patch_build_9313334.docx
  

A instalação dos ÓVULOS CSR1000V NAT
 
Pré-requisitos
 
Você exige todo o estes notáveis abaixo antes que você comece distribuir CSRV:
 

IP do início de uma sessão ESXI e credenciais.
IP do início de uma sessão existente do roteador NAT/Pfsense VM e credenciais.
Cópia de regras NAT e da outra configuração personalizada no roteador NAT velho VM que
exigiu para ser substituído.
Cliente de VSphere a conectar a ESXI.
ÓVULOS CSR1000V CSPC NAT disponíveis localmente ou na rede a distribuir. Credenciais
do padrão dos ÓVULOS.
 

Esta seção descreve etapas para distribuir ÓVULOS CSR1000V CSPC NAT usando o cliente do
vSphere de VMware:
 

Obtenha o arquivo xxx.ova a um servidor de Web ou a um sistema local de arquivo onde o
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cliente do vSphere esteja disponível
Lance o cliente do vSphere e o início de uma sessão usando credenciais com o privilégio
distribuir ÓVULOS arquiva
Use o cliente do vSphere e selecione o host ou o IP address de ESXi que controlam a
máquina virtual NAT
Use o cliente do vSphere e selecione o menu de arquivo e selecione então o item de menu
do molde da distribuição OVF… mostrado no menu de arquivo.
Selecione o arquivo dos ÓVULOS que reside localmente usando o explorador do arquivo.
Se esta opção é usada, o clique consulta… e navega o explorador do arquivo para encontrar
o arquivo xxx.ova, a seguir clica-o em seguida. 

Consulte para selecionar a URL e o clique ao lado de continuam 
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O clique ao lado de continua 

Selecione o armazenamento apropriado para armazenar a máquina virtual a seguir clique-o 
ao lado de continuam 

O clique ao lado de continua 
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Trace o uso da rede e clique-o em seguida. 

Escolha o Poweron após o desenvolvimento, a seguir clique o revestimento 

O desenvolvimento é terminado. Fim do clique. 
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Após a instalação bem-sucedida dos ÓVULOS, você tem que configurar ÓVULOS CSR1000V
CSPC NAT.
 
Para configurar ÓVULOS CSR1000V CSPC NAT, execute o seguinte:
 

Tome o instantâneo de Pfsense velho e de sem energia Pfsense velho VM. 

Direito - clique sobre CSR1000V novo VM, e selecione o console aberto. Uma vez que o
roteador é em serviço, pressione a tecla ENTER. Navega para consolar o modo de roteador. 

No modo do console de roteador, incorpore a tecla ENTER en e de imprensa e forneça a
senha padrão XXxxXX (apoio do contato CSPC para a senha padrão). 
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Incorpore o conf t, ele navega ao roteador configuram o modo terminal.
Incorpore int gi1, ele navega ao modo de configuração da interface WAN. (forneça o IP
address e o Netmask) 
   <netmask> do <ipaddress> do IP address 
    nenhuma parada programada 
    saída

Forneça o gateway padrão e o roteamento padrão no modo de configuração e na saída e
salvar a configuração. 
   gateway padrão IP> <gateway IP 
   rota 0.0.0.0 0.0.0.0 IP> <gateway IP 
   saída 
   mem do wr 

Para verificar o uso da configuração o comando sh run
O roteador CSR1000V é configurado com IP e acessível da WEB UI. Início de uma sessão à
WEB UI por URL http:// < IP address > e raiz do nome de usuário e senha XXxxXX (apoio do
contato CSPC para a senha, o CLI e o UI terá a mesma senha). 
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Nota: Os ÓVULOS Nat deste roteador CSRV podem ser alcançados do console ESXI
ou pelo CLI usando o telnet da rede privada VMs somente. (Você precisa de entrar a
CSPC ou a outros VMs nesse host usando o CLI e de fazer o telnet ao IP CSR1000V
ou ao 192.168.1.1)
 

 
Uma vez que a configuração é terminada no roteador CSRV1000V você poderá alcançar
CSPC e outros VMs do CLI e do UI.
  

Elevação CSR1000v
 
Para promover CSR1000V, execute o seguinte:
 

Obtenha a imagem do sistema nova CSR1000v (xxx.bin) a CSR1000V VM sob o bootflash: 
diretório.
Execute o bootflash do dir: comande para ver a lista de todos os arquivos e diretórios no
bootflash. 
Exemplo: Bootflash do dir do router-:
Execute o comando configure terminal incorporar o modo de configuração global. 
Exemplo: 
O router- configura o terminal 
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Router(config)#

Execute o comando no boot system suprimir de todas as entradas na lista de imagem bota-
capaz. Isso especifica a ordem em que o roteador tenta carregar as imagens do sistema no
ciclo seguinte do recarregamento do sistema ou da potência. 
Exemplo: Router(config)# nenhum sistema da bota
Execute o bootflash do sistema da bota: comando <system-image-filename>.bin carregar a
imagem do sistema nova após o ciclo seguinte do recarregamento do sistema ou da
potência. Por exemplo: 
Exemplo: Sistema da bota de Router(config)# 
bootflash: <system-image-filename>.bin

Execute o comando exit retirar o modo de configuração global 
Exemplo: 
Saída de Router(config)# 
Router-

Seja executado escrevem ou comando write memory atualizar a lista do menu da LARVA de
imagens disponíveis no disco do bootflash. 
Exemplo: O router- escreve a memória
Execute o comando show version indicar a configuração de registro de configuração. 
Exemplo: 
Versão da mostra do router- 
Software Cisco IOS XE, versão 16.06.04 
… 
Software de sistema operacional inter-redes Cisco… 
… 
… 
O registro de configuração é 0x2102 
Router-

Se o dígito último na saída acima em etapa 8, no registro de configuração é 0 ou 1, continue
à próxima etapa 10. Ou se o dígito último no registro de configuração está entre 2 e F,
continue a etapa 13.

Execute o comando configure terminal incorporar o modo de configuração global. 
Exemplo: 
O router- configura o terminal 
Router(config)#

Execute o comando config-register 0x2102 ajustar o registro de configuração de modo que,
após o ciclo seguinte do recarregamento do sistema ou da potência, o roteador carregue a
imagem do sistema dos comandos boot system no arquivo de configuração de
inicialização. 
Exemplo: Configuração-registro 0x2102 de Router(config)#
Execute o comando exit retirar o modo de configuração global 
Exemplo: 
Saída de Router(config)# 
Router-

Execute o comando copy running-config startup-config copiar a configuração running à
configuração de inicialização. 
Exemplo: Partida-configuração da executar-configuração da cópia do router-
Execute o comando write memory atualizar a lista do menu da LARVA de imagens disponíveis
no disco do bootflash. 
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Exemplo: O router- escreve a memória
Execute o comando reload recarregar o sistema operacional. 
Exemplo: Reload do router-
Quando alertado para salvar a configuração de sistema, entre no nenhum 
Exemplo: 
A configuração de sistema foi alterada. Salvar? [yes/no]: não

Quando alertado para confirmar o reload, incorpore y 
Exemplo: 
Continue com reload? [confirm] y

Execute o comando show version verificar que o roteador carregou a imagem do sistema
apropriada: 
Exemplo: 
Versão da mostra do router- 
Software Cisco IOS XE, versão 16.09.02 
[Fuji] do software do Cisco IOS, ...... 
… 
Sistema retornado à ROM pelo reload 
O arquivo de imagem do sistema é "bootflash:csr1000v-xxx" 
Última razão do reload: Comando Reload…

  
CIMC a instalação da correção de programa
 

Início de uma sessão ao dispositivo do coletor como o admin
Para verificar atualizações para ver se há CIMC execute abaixo do comando: 
atualização cimc do #check

Para transferir a correção de programa CIMC execute abaixo do comando (server M3): 
#download jeos-101.0.3-0-lnx64

Para transferir a correção de programa CIMC execute abaixo do comando (server M4): 
#download jeos-101.0.4-0-lnx64

Para verificar o estado da transferência execute abaixo do comando: 
transferência do #show

Uma vez que a correção de programa é transferida a /opt/LCM/tmp, abrir o zíper a correção
de programa e siga as instruções de Read_me_CIMC_3.0(4i).docx
  

No. Configurer
 
Sequência da instalação para o nos_configurer
  

Nota: Isto é somente para no.
 

Esta seção mostra as instruções em como instalar nos_configurer_2.8 em CSPC 2.8, e configurar
CSPC para funcionalidades do específico no.
  

Nota: Os no. Configurer, os Addons RI devem ser instalados manualmente que estam
presente no dobrador CSPCHOME/installer/manual. 
 
Não há nenhuma atualização no configurer no. em CSPC 2.8. Assim, você pode seguir as
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mesmas etapas abaixo.
  
Nota: Isto somente para a instalação fresca no.
 

Executa as seguintes tarefas:
 

Trabalhos da programação realizar funcionalidades no. 
Os seguintes trabalhos são programados: 

Trabalho semanal do inventário
Trabalho diário da transferência de arquivo pela rede
Trabalho diário DAV
Trabalho diário da transferência de arquivo pela rede da saúde

Adiciona regras da dependência para manter a consistência de dados
 

Siga as etapas dadas abaixo para instalar nos_configure_2.8 em CSPC 2.8:
 

Início de uma sessão terminal ao dispositivo CSPC
Navegue ao trajeto CSPCHOME/installs/manual
Abrir o zíper o arquivo nos_configurer_2.8.zip
Ao abrir o zíper, um dobrador nomeado nos_configurer_2.8 é criado
Insira  o comando: 

CD nos_configurer_2.8

<fullInventoryDay> sh do <pwd> do <username> de nos_cspc_2.8_patch.sh 
<hourOfUpload> do <hourOfFullInventory> 
Exemplo: <pwd> sh 1 do <username> de nos_cspc_2.8_patch.sh 22 23

 
Nota: Você pode instalar o instalador sem dar acima de três argumentos opcionais.
Isto instalará o instalador do apoio com valores padrão como 1, 23 e 23.
 

No exemplo acima: 
1..7 = de domingo a sábado 
1… 23 = horas em um dia.
Ao provocar o comando acima, alertará para confirmações do usuário. Forneça-os em
conformidade. 

Você quer cancelar a instalação e a repetição com argumentos adicionais? Incorpore Y
ou N: (y/n)? N
Você quer cancelar a instalação e a repetição com dia e horas diferentes da
programação? Incorpore Y ou N: (y/n)? N
Você quer programar o trabalho da saúde incorpora imediatamente Y ou N: (y/n)? Y
Você quer programar o trabalho inventory/DAV/Upload incorpora imediatamente Y ou
N: (y/n)? Y
Reiniciar o server para certificar-se do inventário não está sendo executado. Você quer
continuar? Incorpore Y ou N: (y/n)? N

 
Nota: Você tem a opção para programar agora ou mais tarde o trabalho.
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