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Introdução

Este documento descreve as etapas para pesquisar defeitos problemas de conectividade entre
Nós do server de informação de Cisco (CI) em um conjunto do Active CI.

Pesquise defeitos problemas de conectividade entre nós de
cluster

Este procedimento fornece um teste mais específico e mais isolado do componente do Multicast
dos jgroups que apoia a Conectividade ativa do conjunto.

Termine estas etapas a fim pesquisar defeitos problemas de conectividade entre nós de cluster:

Abra uma sessão CLI para que cada nó CI seja aglomerado junto.1.
Navegue a /apps/cluster/lib.2.
Seja certo que seus pontos de variável de ambiente do caminho de classe a um ambiente
de tempo de execução de java (JRE) local.

3.

Execute os dois comandos mostrados nos exemplos na próxima seção nos dois Nós. Um
deve ser o remetente, e o outro deve ser o receptor.

4.

Exemplo 1

java -cp jgroups-all.jar org.jgroups.tests.McastSenderTest -mcast_addr 226.0.0.10 -

port 9600

Nota: A porta 226.0.0.10 IP é uma escolha aleatória para este exemplo mas você deve
escolher uma porta que esteja em um intervalo válido de portas do Multicast. A porta 9600 é
usada igualmente aqui mas você pode escolher toda a porta que estiver disponível em
ambos os anfitriões.

Estas duas olá! mensagens são enviadas de um console do host.

--------------------------------------------------------------------------------------------

[root@qa-inst-lin lib]# java -cp jgroups-all.jar org.jgroups.tests.McastSenderTest -

mcast_addr 226.0.0.10 -port 9600

Socket=0.0.0.0/0.0.0.0:57351, ttl=32, bind interface=/0.0.0.0

>hi



   

><< Received response from 172.23.6.68:9600: Hello from Bela

hi there!

><< Received response from 172.23.6.68:9600: Hello from Bela

Estas mensagens aparecem imediatamente no outro host de recepção.

---------------------------------------------------------------------------------------

[root@qa-inst-lin lib]# java -cp jgroups-all.jar org.jgroups.tests.McastReceiverTest -

mcast_addr 226.0.0.10 -port 9600

Socket=0.0.0.0/0.0.0.0:9600, bind interface=/0.0.0.0

hi [sender=172.23.6.68:57351]

hi there! [sender=172.23.6.68:57351]

Exemplo 2

Está aqui um exemplo similar em Microsoft Windows:

C:\CompositeSoftware6.2.0\apps\cluster\lib>java -cp jgroups-all.jar org.jgroups.tests.

McastSenderTest -mcast_addr 225.00.00.10 -port 9900

Socket=0.0.0.0/0.0.0.0:63879, ttl=32, bind interface=0.0.0.0/0.0.0.0

>hello!!!

><< Received response from 10.128.12.101:9900: Hello from Bela

yes

><< Received response from 10.128.12.101:9900: Hello from

BelaC:\CompositeSoftware6.2.0\apps\cluster\lib>java -cp jgroups-all.jar org.jgroups.tests.

McastReceiverTest -mcast_addr 225.00.00.10 -port 9900

Socket=0.0.0.0/0.0.0.0:9900, bind interface=0.0.0.0/0.0.0.0

hello!!! [sender=10.128.12.101:63879]

yes [sender=10.128.12.101:63879]


