Como silenciar alertas do Bosun da sentinela na
analítica do Tetration aglomere
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Introdução
Este documento descreve as etapas em como silenciar os alertas do Bosun da sentinela no
conjunto da analítica do Tetration.

Pré-requisitos
Requisitos
Cisco recomenda que você tem o conhecimento de:
●

●

Língua Domínio-específica
Alerta e sistemas de monitoramento

Componentes Utilizados
A informação neste documento é baseada na versão 0.2.6 do Bosun.
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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

Informações de Apoio
O Bosun é uma aberta, MIT licenciados, monitor e sistema alerta desenvolvidos pela troca da
pilha. Tem uma língua específica do domínio expressivo para avaliar alertas e para criar

notificações detalhadas. Igualmente deixa-o testar seus alertas contra a história para uma
experiência mais rápida do desenvolvimento.
O Bosun é integrado na analítica do Tetration para enviar alertas ao equipe de suporte - equipe
do centro de assistência técnica da Cisco (TAC) e do agravamento. Os alertas variam entre estas
categorias:
Mapeamento da dependência do aplicativo (ADM)
Motor do grupo
Bosun
Conjunto
Coletor
Compressor
Motor dos dados
Druida
Hadoop
Fluxo mágico
Indicador do Mongo
Rede
Encanamento
Servidor da política
Sensor
sistema
Tsd
UI
Zookeeper
Estes componentes têm seus próprios alertas especializados separados baseados nos problemas
conhecidos que ocorrem para os componentes individualmente.
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Configurar
Alcance para guardar
Navegue à monitoração e clique o [Alerts] da sentinela segundo as indicações da imagem.

aviso: Isto é somente acessível através do papel do suporte de cliente.

Silêncio através do editor da regra
O Bosun tem a capacidade para alterar as regras ou o algoritmo que se usa para gerar os alertas
dentro do sistema próprios. Lá você pode mudar os valores de limiar, assim que você não obtém
alertas, a menos que alcançar os valores novos segundo as indicações da imagem.

aviso: Todas as mudanças permanentes nestas regras exigem uma autorização por
escrito porque são usadas igualmente para dados analíticos.

Seção do silêncio
Com a característica do silêncio no Bosun você pode evitar os alertas que são recebidos na altura
do período de tempo selecionado da analítica do Tetration sem a necessidade de editar as regras
de padrão fornecidas segundo as indicações da imagem.

Tip: Esta é uma característica muito importante porque permite os alertas desonestos que

obstruem acima o sistema e têm sido identificados já para ser desabilitados. Quando um
componente crucial vai para baixo no sistema que está usado por muitos outros
componentes, tipicamente, alertas são mandados de todos os componentes. Uma das
vantagens da característica do silêncio é poder filtrar dinamicamente com aquela.

Verificar
No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting
Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.

