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Introduction

Este documento fornece informações que os clientes frequentemente solicitam para solucionar
com eficiência seus problemas de rede. As informações solicitadas pelos clientes podem variar de
acordo com a gravidade do problema.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.



Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any
command.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Plataformas de provisionamento multisserviço (MSPP - Multi-
service Provisioning Platforms) ONS 15454

Coleta de dados de interrupção de 15454

Para solucionar problemas de uma falha, você deve coletar os arquivos de diagnóstico e a lista de
circuitos com falha durante a interrupção. Você pode coletar os outros itens listados nesta seção
depois que a interrupção for limpa.

Identifique quais circuitos falharam e reúna informações detalhadas sobre a origem e o destino de
cada circuito. Selecione a guia Circuitos e salve a lista de circuitos no formato HTML. Destaque
os circuitos com falha. Salve o arquivo. O nome de arquivo sugerido é failed_circuit.html.

Colete informações detalhadas sobre a origem, o destino e a rota em vários dos circuitos com
falha. Conclua estes passos:

Selecione um dos circuitos com falha na lista Circuitos.1.
Clique em Editar.2.
Marque a caixa de seleção Mostrar mapa detalhado.3.
Use a tecla PRINT SCRN para capturar a tela que exibe o mapa detalhado de circuitos.4.
Salve o arquivo de captura de tela como failed_curcuit_x.jpg, onde x representa o número
para identificar o circuito com falha.

5.

Repita as etapas de 1 a 5 para cada circuito com falha.6.
A Figura 1 indica o procedimento para solucionar o problema.

Figura 1: Fluxograma
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