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Introdução

Este documento descreve como usar Kibana a fim procurar por mensagens específicas ou os
logs entre o DNA diferente centram serviços.

Contribuído por Alexandro Carrasquedo, engenheiro de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

Tenha um corredor do conjunto do centro DNA.●

Seja familiar com os nomes e o uso do uso de serviços do centro DNA.●

Informações de Apoio

  

Kibana é um visualização dos dados de aberta de encaixe para Elasticsearch. Fornece as
capacidades do visualização sobre o índice posicionado em um conjunto de Elasticsearch
que estão disponíveis no centro DNA. Você pode alcançá-lo em duas maneiras:

centro ip>/kibana de https:// <DNA●

Configurações de sistema - > sistema 360 - > ferramentas - > exportador do log●



Vista geral do página da web de Kibana do thedefault

Kibana tem diversos campos do padrão, que são destacados na seguinte imagem:

Tempo - Tempo em que a mensagem foi considerada.●

Log - Índice cru do log.●

Kubernetes.labels.serviceName - Preste serviços de manutenção que indica o log específico.●

Nível - Urgência desse log específico.●

Você pode usar estes campos para fornecer uma saída detalhada que possa o ajudar a
diagnosticar problemas dentro de seu conjunto do centro DNA. Seguir é alguns casos do uso da
amostra para ajudá-lo a obter começado com Kibana.

Nota: Este documento fornece exemplos em serviços específicos. Howeve você pode tentar
estas buscas nos serviços que cabem suas necessidades do Troubleshooting.

Use casos

Obtenha todos os logs que são parte do serviço onboarding.

kubernetes.labels.serviceName:onboarding-service



Obtenha todos os logs que contêm a corda “erro”

Dica: As entradas de registro as mais comuns que indicam problemas contêm o “erro”,
“falharam” e a “exceção”, sente livre alterar a corda para ser toda a outra corda comum que
puder o guiar em seu Troubleshooting.

log:error

Misture e combine sua busca

Você pode procurar pelas entradas que combinam uma combinação de cordas pela utilização E
(ou pelo &&) entre as cordas.

log:error AND kubernetes.labels.serviceName:onboarding-service



Nota: Não todos os campos são procurado.

Se você quer ver somente campos procurado na placa disponível dos campos, selecione a roda
da roda denteada e personalize a vista. Você pode igualmente definir o tipo de busca que você
quer usar, por exemplo, a corda, booleano, número, e assim por diante.

Obtenha todos os logs de uma data específica

Você pode adicionar um elemento do tempo a seus critérios de pesquisa. Use uma das seguintes
opções do campo do intervalo de tempo:



Rapidamente — Dos últimos minutos, das horas, dos dias, ou das semanas X.●

Relativo — Dos últimos minutos, das horas, dos dias, ou das semanas X a uma data
específica.

●

Absoluto — De uma data específica a uma outra data específica. ●

Adicionar campos a sua busca ou opinião

Você pode adicionar mais campos ao visualização padrão a fim obter mais informação sobre seus
logs. Vá à placa disponível dos campos, seleta adicionar e selecione os campos que você quer
mostrar. Depois que você salvar suas seleções, os campos aparecem na vista principal.

Procure por erros de dois serviços diferentes ao mesmo tempo

Inclua dois ou mais serviços em seus critérios de pesquisa. Assegure-se de que os serviços
nomes estejam inscritos no parêntese e separe-se os com OU.

log:error AND kubernetes.labels.serviceName:onboarding-service



Referência

Opções comum elásticas do searh●

Apache Lucene - Sintaxe do Parser da pergunta●

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/5.5/common-options.html#date-math
https://lucene.apache.org/core/2_9_4/queryparsersyntax.html

	Como usar Kibana no centro da arquitetura de rede digital (DNA)
	Índice
	Introdução
	Pré-requisitos
	Requisitos

	Informações de Apoio
	Vista geral do página da web de Kibana do thedefault
	Use casos
	Obtenha todos os logs que são parte do serviço onboarding.
	Obtenha todos os logs que contêm a corda “erro”
	Misture e combine sua busca
	Obtenha todos os logs de uma data específica
	Adicionar campos a sua busca ou opinião
	Procure por erros de dois serviços diferentes ao mesmo tempo

	Referência


