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Guia de Troubleshooting – CSPC instalam &
recolhem 
Condição prévia e recomendação 

Configurar DNS/PROXY e adminshell é em serviço
Entre ao dispositivo do coletor como o collectorlogin
Comute para enraizar usando o comando su -
Execute o comando como a raiz do “estado do adminshell serviço”
Confirme aqui que seu ID de CCO esteve permitido de transferir o software cifrado
  

Edições abertas.
 
Siga as recomendações para a elevação do succesfull.
 

Não instale a mesma correção de programa múltipla cronometra isto pôde corromper o
software do coletor e deixar o dispositivo em um estado da inconsistência.
Não instale a versão mais baixa da correção de programa manualmente. O rolo de volta às
versões anterior não é apoiado. 
Não provoque a instalação de correções de programa múltiplas ao mesmo tempo.
Certifique-se de que nenhuma instalação do pacote vá sobre antes que elevação provocada.
Execute abaixo do comando que indicará toda a instalação do pacote está indo sobre ou não. 
Ex: - SU admin da raiz e da corrida 
 a mostra aplica-se 
 a mostra do admin# aplica-se  
Número de versão: sp-x.x.x-x-x-lnx64  
Status: Horas inicial aplicadas: xxxxxxxx  
Tempo do fim: xxxxxxxxx 
 Número de versão: sp-x.x.x-x-x-lnx64  
Status: Horas inicial aplicadas: xxxxxxxx  
Tempo do fim: xxxxxxxxx 
 Se o estado é “Aplicar-em-progresso”, a seguir não instale nenhuma correção de programa.

Não instale nenhuma correção de programa se o adminshell está para baixo.
  

Workaround ao problema conhecido  
Transferência falhada
 
A transferência pôde falhar devido a muitas razões evitar a falha certifica-se é configurada abaixo
antes de promover:
 

DNS/PROXY é imperativo para ser configurado se você quer promover através do LCM.
Certifique-se que qualquer deles deve ser configurado antes da elevação.
Confirme aqui que seu ID de CCO esteve permitido de transferir o software cifrado
Certifique-se que você está usando CCOID correto e senha.

https://tools.cisco.com/legal/cna/CNARTRequest?type=REALTIME&cnatoken=1263806603111903111214
https://tools.cisco.com/legal/cna/CNARTRequest?type=REALTIME&cnatoken=1583021295241903111228
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A senha da atualização no LCM após a senha CCOID é alterada.
  

Aplique falhado
 
Apply pôde falhar devido a muitas razões. Depois que o início de uma sessão ao admin executa o
 comando apply da mostra verificar porque aplique falhado.
 
Ex:- a mostra aplica-se: 
 Número de versão: sp-x.x.x-x-x-lnx64  
Status: Aplicar-falhado  
Horas inicial: xxxxxxx  
Tempo do fim: xxxxxxx  
Razão: Arquivo de pacote "xxx-x.x.x-x-lnx64.zip" não no formato previsto

  
Apply falhou devido ao arquivo de pacote não no formato previsto
 
Em tal encenação devido ao pacote às vezes transferido da questão de rede é corrompido.
 

Execute abaixo dos comandos usando credenciais da raiz 
Entre ao dispositivo do coletor como o collectorlogin
Comute para enraizar usando o comando su - 
Transfira clearImproperPatch.sh de aqui
Execute o script como abaixo: 
   <packagename> de ./clearImproperPatch.sh 
Por exemplo: ./clearImproperPatch.sh sp-30.0.3-0-0-lnx64
Execute o comando su admin e provoque a elevação uma vez mais.

  
Apply falhou devido a toda a outra razão
 
Recolha abaixo da informação e da parte com equipe de suporte do coletor.
 

Entre ao dispositivo do coletor como o collectorlogin
Comute para enraizar usando o comando su -
Recolha /opt/LCM/log/install e logs de /opt/LCM/log/apply
Forneça a informação em relação ao DNS e à configuração de proxy
  

Promova erros da Web UI
 
Alguma hora observou que devido pôr em esconderijo a edição você enfrentará esta edição. Siga
abaixo das etapas para resolvê-lo:
 

Recomendou cancelar o esconderijo antes do início de uma sessão ao WEBUI CSPC
Início de uma sessão ao dispositivo do coletor como o collectorlogin
Comute para enraizar usando o comando su -
Execute o reinício do adminshell do comando service para reiniciar o adminshell
Tente o início de uma sessão a CSPC GUI
  

A transferência pendura
 
Devido à questão de rede que algum fazendo download do tempo do pacote pendura. Para

https://cisco.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Fcisco.app.box.com%2Fs%2Fg67mnxzynzsqb1a2fofyc44rhuf9hr7w
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superar esta edição siga abaixo das etapas:
 

Entre ao dispositivo do coletor como o collectorlogin
Comute para enraizar usando o comando su -
Execute o comando vi /opt/LCM/log/install
Verifique a velocidade atual da transferência, se é os kbps 0 se apressa então executa
somente abaixo dos comandos. 
ex:- 62 551M 62 342M 0 0 544k 0 0:17:18 0:10:44 0:06:34 0k  
      62 551M 62 342M 0 0 544k 0 0:17:18 0:10:45 0:06:33 0k

 
 
 

Início de uma sessão ao dispositivo do coletor como o collectorlogin
Comute para enraizar usando o comando su -
Seja executado abaixo do comentário para verificar o processo da transferência está sendo
executado 
Ex: - #ps – aef | transferência do grep

Se acima do comando dá todo o processo da saída a seguir da transferência está sendo
executado de outra maneira, ele stoped.
Se qualquer processo da transferência está sendo executado, a seguir matança que
processa se usando abaixo do comando. 
Matança -9 <PID> de cima da saída

Execute o comando cd /opt/LCM/tmp/
Execute o rm do comando – arquivo do <Patch rf para suprimir da correção de programa
Transfira o formulário de updateDBScript.sh aqui
Execute o script como abaixo: 
./updateDBScript.sh

Entre a CSPC GUI e vá às atualizações de software e à elevação do disparador
  

O Aplicar-em-progresso pendura
  

Nota: Às vezes a elevação LCM pode continuar para 1 dia. Durante a elevação LCM
indicará o Aplicar-em-progresso. Recomenda-se restritamente que executar abaixo do
comando se o processo é pendurado para mais do que um dia.
 
Início de uma sessão ao dispositivo do coletor como o collectorlogin
Comute para enraizar usando o comando su -
Seja executado recomendam abaixo para verificar aplicam o processo está sendo
executado 
Ex: - #ps – aef | o grep aplica-se

Se alguns se aplicam o processo está sendo executado, a seguir matança que processarem
se usando abaixo do comando. 
Matança -9 <PID> de cima da saída
Obtenha updateDBScript.sh de aqui e seja-o executado como a raiz
Entre a CSPC UI e vá às atualizações de software e à elevação do disparador
  

Rotações da página das atualizações de software que carregam

https://cisco.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Fcisco.app.box.com%2Fs%2Fg67mnxzynzsqb1a2fofyc44rhuf9hr7w
https://cisco.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Fcisco.app.box.com%2Fs%2Fg67mnxzynzsqb1a2fofyc44rhuf9hr7w
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somente a mensagem
 
A página das atualizações de software UI gerencie com mensagem da carga em 2.8/2.8.0.1 após
ter iniciado a elevação do UI. O trabalho de upgrade provocado da versão 2.8/2.8.01 CSPC pôde
ser provocado como o processo do casuser. Se a transferência falha por qualquer razão nesta
encenação, que pode ser identificada com abaixo entra o arquivo de /opt/LCM/logs/install e junto
com este comando download sh indica o estado como o fazendo download.
 
“========== jeos-30.1.0-1-lnx64.zip 
 [Fri o 16 de novembro 09:30:36 EST 2018] que começam a operação da transferência 
 jeos-30.1.0-1-lnx64.zip ++++++++++++ 
 ~~~~~~~~ 
 
ASD-DOWNLOAD: Detalhes do arquivo de obtenção do server 
 
/opt/LCM/tmp/downloads/jeos-30.1.0-1-lnx64.zip~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 % do total % receberam de Xferd da velocidade média do tempo do tempo % da corrente do tempo 
 Velocidade esquerda gasta do total da transferência de arquivo pela rede de Dload 
 104 839 104 839 0 0 2064 0 --: --: -- --: --: -- --: --: -- 18644 
 RetVal:0 
 
ASD-DOWNLOAD: Erro de checksum. O arquivo baixado é corrompido. 
 (5cbfed16c7e93db9a6c829cd7a825723, 6f7907d0fbaa6f860aa32a1642155d50)”

 
O base de dados não será atualizado com o status de falha e as atualizações de software UI
terminarão acima no gerencio com mensagem da carga.
 
Para resolver a edição de gerencio da mensagem, execute o seguinte:
 

Entre ao dispositivo do coletor como o collectorlogin.
Comute para enraizar usando o comando su -.
Obtenha o casuserDownload_Failed.zip de aqui.
Abrir o zíper casuserDownload_Failed.zip e execute o CD ao dobrador
casuserDownload_Failed.
Execute install.sh como a raiz.
Entre a CSPC UI e vá às atualizações de software e desencadeie de novo a elevação.
  

Referências 
Vá por favor completamente abaixo dos originais para mais detalhes da informação & da
instalação para o coletor
 

Instale e promova guias
Notas de Releaes
 

https://cisco.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Fcisco.app.box.com%2Fs%2Fg67mnxzynzsqb1a2fofyc44rhuf9hr7w
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/cloud-systems-management/common-services-platform-collector-cspc/products-technical-reference-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/cloud-systems-management/common-services-platform-collector-cspc/products-release-notes-list.html
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