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Introdução

Este documento descreve a instalação do Orchestrator do Cisco Network Services (NSO), que
pode ser executado nativamente em seu MAC. Isto é muito útil se você quer aprender NSO com
os exemplos múltiplos que estam presente no instalador. Por exemplo, você pode usá-lo para
recrear problemas do cliente, para jogar ao redor, para ver a documentação API e loteia mais.
Além disso, o local instala é usado somente porque o sistema instala não é apoiado.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no software de Cisco NSO.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Instalação

Etapa 1. Transfira o instalador de darwin do NSO.



Você pode encontrar o instalador de darwin no Web site de cisco.com ou no Web site do devnet.
Para transferi-lo da site da Web Cisco.com, você precisa suas credenciais do Cisco Connection
Online (CCO).

Para instalar a versão NSO 3.4.2 em seu MAC, você precisa de transferir o
nso_3.4.2.darwin.x86_64.installer.bin. Transfira o arquivo a seu MAC de algumas destas fontes -

Página da transferência NSO em CCO (www.cisco.com)

Página da transferência NSO em Devnet

Etapa 2. Verifique sua instalação das Javas e instale-a/elevação se for necessário.

Abra um terminal e verifique sua versão das Javas. O Java Development Kit 6 (JDK6) e é
recomendado acima. Quando o JDK é instalado corretamente, você deve ver uma versão das
Javas de 1.6 ou acima.

Para promover, você pode transferir a versão de java a mais atrasada JDK deste link. Igualmente
atualiza seu ambiente de tempo de execução de java (JRE). (A versão a mais atrasada do JDK
até à data de escrever este artigo é jdk-8u51-macosx-x64.dmg).

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/index.html

Etapa 3. Verifique sua instalação da formiga e instale-a/elevação se for necessário.

A formiga de Apache não vem empacotado com MAC OS mais novo e assim que deve ser
instalada manualmente. Você pode usar a fermentação que é um gerenciador de programa muito
bom para instalar facilmente a formiga.

Verifique se você tem a formiga instalada. Se você obtém umas saídas de versão, a seguir você
tem a formiga instalada e você pode saltar esta etapa, continua mais a instalar a formiga.

Clique sobre um destes links para ter a fermentação instalada. Se você já tem a fermentação, a
seguir salte por favor isto.

https://github.com/Homebrew/homebrew/blob/master/share/doc/homebrew/Installation.md#require
ments

http://coolestguidesontheplanet.com/installing-homebrew-os-x-yosemite-10-10-package-manager-
unix-apps/

Uma vez que você tem a fermentação instalado, assegure-se de que esteja atualizada
executando:

A fermentação é instalada uma vez e actualizado lhe pode simplesmente datilografar isto para
instalar a formiga.

A formiga deve agora estar instalada e disponível com o comando da formiga no terminal.
Verifique isso com este:

Etapa 4. Instale o software NCS/NSO.
Estas etapas são tomadas dos documentos de instalação em NCS/NSO e são aplicáveis aqui

https://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=286283532&amp;flowid=78622
https://developer.cisco.com/site/nso/downloads/nso-application/
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/index.html
https://github.com/Homebrew/homebrew/blob/master/share/doc/homebrew/Installation.md#requirements
https://github.com/Homebrew/homebrew/blob/master/share/doc/homebrew/Installation.md#requirements
http://coolestguidesontheplanet.com/installing-homebrew-os-x-yosemite-10-10-package-manager-unix-apps/
http://coolestguidesontheplanet.com/installing-homebrew-os-x-yosemite-10-10-package-manager-unix-apps/


demasiado. De um terminal estes podem ser exectued.

Instale o software NCS/NSO em um diretório local. Por exemplo, no diretório home  instalar
sempre NCS/NSO em um diretório nomeado como a versão da liberação.

O programa de instalação cria um arquivo do script de shell nomeado ncsrc em cada instalação
NCS/NSO, que ajusta os variáveis de ambiente. Fonte este arquivo para obter estes ajustes em
seu shell. Você pode querer adicionar este comando da fonte a sua sequência de login, tal
como .bashrc.

Crie um diretório do tempo de execução onde NCS/NSO mantenha seu banco de dados, estado
arquiva, registra etc. Nestas instruções você supõe que este diretório é 

Finalmente comece NCS/NSO e assegure-se de que você execute NCS/NSO do diretório do
tempo de execução.

Verificar

Verifique o estado NCS/NSO

Você pode verificar o estado NCS/NSO com este:

 NCS/NSO através do WebUI

Datilografe “http://127.0.0.1:8080/login.html" em seu navegador para conectar.

Conecte aos NC CLI

Veja a documentação API

Datilografe isto em seu navegador para ver a documentação como obtém começada, instalado,
API, desenvolvimento e loteia mais.

<location de file:/// onde os NC são installed>/doc/index.html

Processos no MAC

Você pode olhar o monitor de atividade ou executar o comando ps - aef ver os processos.

Processo Descrição
ncs.smp Quando NCS/NSO for começado
ncs_cli Quando você conectar ao NCS/NSO através do CLI
confd Um processo do confd para cada dispositivo que você simulou através do netsim

http://127.0.0.1:8080/login.html&quot;

