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Introdução

Este documento descreve o procedimento para recolher a informação de travamento do modem
no Roteadores a longo prazo da evolução de Cisco (LTE). A informação de travamento é
necessária para o centro de assistência técnica da Cisco (TAC) para analisar a causa de raiz para
questões de ruído celulares do modem.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento da tecnologia LTE e a configuração do mesmos
em um roteador Cisco.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no Roteadores e nos módulos fixados 4G de Cisco.

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.

Configurar

Identifique um impacto do modem

Estes Mensagens de Erro no console de roteador ou nos logs indicam um impacto do firmware de
modem:

Quando o modem está em um estado causado um crash, as estatísticas do hardware de modem
estarão vazias:



Configurar o roteador para recolher o dump de travamento

O roteador precisa de ser configurado no modo de diagnóstico especial para recolher o dump de
travamento. Uma vez que o roteador é configurado no modo de diagnóstico, espera até que o
modem causar um crash outra vez. Uma vez que o modem causa um crash, permanece no
estado causado um crash e o dump de travamento do roteador é recolhido. Quando o modem
está no estado causado um crash, é útil somente para a coleção do dump de travamento, mas
não proporciona nenhum serviço dos dados.

Etapa 1. Configurar este comando. Este comando precisa de ser configurado para executar
alguns dos comandos test IO.

Etapa 2. Verifique que o número de linha corresponde ao modem celular. Como visto, o número
de linha três corresponde ao modem celular.

Etapa 3. Configurar uma interface de loopback no roteador e atribua um endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT.

Etapa 4. Inverta o telnet ao modem e configurar o modem no modo de diagnóstico especial para
recolher a informação de travamento.

Pressione CTRL+SHIFT+6 e ENTER para retornar então dentro à alerta de roteador.

Etapa 5. Desligue a recuperação automática do enlace de modem e use este comando no modo
privilegiado. Use o pilha-host da palavra-chave para Plataformas fixas e o pilha-HWIC para
Plataformas modulares tais como as Plataformas da geração 2 do Roteadores dos Serviços
integrados de Cisco (ISR G2).

Etapa 6. Assegure-se de que não haja nenhum script da recuperação do link configurado no
roteador. Se há qualquer script encaixado de Managar do evento (EEM) que põem ciclos o
modem quando as perdas do roteador a conexão com o Internet, a removerem.

Uma vez que estas etapas são terminadas, o modem reagirá do modo de diagnóstico especial
para recolher o dump de travamento. Espere até que o modem cause um crash outra vez.

Etapa 7. Uma vez que o modem causa um crash, execute o CLI e gere o arquivo do dump de
travamento.

Este comando pode tomar uma hora para terminar. Desde que o modem está no estado causado
um crash, não pode conectar às redes 4G e daqui pode? t seja usado para todo o tráfego de
dados. Se você recolhe o dump de travamento na memória Flash, assegure-se de que bastante
espaço livre esteja disponível no flash de roteador. Para logs do impacto do modem 4G, você
precisa aproximadamente o espaço livre do 80 MB na memória Flash. Uma vez que a coleção do
dump de travamento do modem termina, você vê o lote de arquivos do dump de travamento na
memória Flash. Todos estes arquivos do dump de travamento são precisados de identificar a
causa de raiz do impacto do modem.

Etapa 8. Uma vez que a geração do dump de travamento do modem é terminada com sucesso, a
potência recicla o modem para recuperar do estado causado um crash com por este comando.

Etapa 9. Comute o modem de volta ao modo normal com a ajuda de um telnet reverso ao modem
e execute estes comandos.



Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Estes comandos podem ser usados para verificar a coleção do dump de travamento.

mostre celular

show flash

mostre 0 modem-armazenamentos de travamento celular dos logs

Troubleshooting

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

Informações Relacionadas

configuração de software 4G LTE

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/interfaces/software/feature/guide/EHWIC-4G-LTESW.html

