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Introdução

Audiência

Este White Paper é pretendido ajudar clientes a obter geralmente uma compreensão rápida na
característica conduzida modelo da telemetria (MDT) e como foi executado no roteador 9000 dos
serviços da agregação (ASR9K) que inclui alguns diretrizes do projeto e detalhes de
configuração. Igualmente inclui alguma consideração de desenvolvimento, que será útil ao
distribuir esta característica usando ASR9K. Total, este White Paper pode ser um guia de
referência rápida para qualquer um que trabalha nesta característica.

Embora, a telemetria seja introduzida como uma característica genérica, o foco está na aplicação
ASR9K; isto é, não todas as características apoiadas por outras plataformas Cisco são apoiadas
pela plataforma ASR9K e alguma aplicação da característica pode ser específica a ASR9K.

Uma breve introdução à telemetria

Para começar com, nos termos simples, a telemetria é o processo da coleção de dados
operacionais úteis. Conforme Wikipedia, a telemetria é um processo automatizado das
comunicações por que as medidas e outros dados são recolhidos em pontos remotos ou
inacessíveis e transmitidos a receber o equipamento para monitorar. A palavra própria da
telemetria é derivada das raizes gregas: tele = telecontrole, e metron = medida.

Para o Gerenciamento de redes, os operadores de rede têm uma longa história da confiança no
Simple Network Management Protocol (SNMP). Quando o SNMP for adotado extensamente para
o Monitoramento de redes, esteve usado nunca para a configuração mesmo que a capacidade de
configuração com SNMP fosse sempre lá. Os operadores escreveram scripts da automatização
para segurar tarefas de configuração do dia a dia, mas os scripts são desafiantes para tais tarefas
e difíceis de controlar.

Daqui operadores movidos para o Gerenciamento conduzido modelo de dados. A configuração de
rede é baseada nos modelos de dados de YANG empurrados por protocolos como o netconf por
exemplo. Agora apenas empurrar a configuração não implica que o serviço configurado está
sendo executado, tem que haver um mecanismo que possa monitorar dados operacionais dos
serviços ao mesmo tempo que a configuração. Isto é o lugar onde modelos de dados da
operação; que telemetria se usa para empurrar a informação fora do dispositivo; ajudas.
Consequentemente, a configuração é modelo de dados de YANG conduzido assim que deve ser
a verificação do serviço também; como o caso com telemetria, a fim ter o mesmo objeto
semântico. Daqui o termo é chamado telemetria de Modelo Condução ou telemetria da fluência.

A telemetria conduzida modelo (MDT) foi introduzida no cXR (32 bit IO XR) desde a liberação
6.1.1 e permite a coleção e as medidas dos dados críticos no tempo real próximo que dá uma
resposta rápida à maioria dos problemas operacionais da rede de modem.



Arquitetura de nível elevado da telemetria

O MDT leverages os modelos de dados estruturados apoiados pelo dispositivo de rede de
comunicação e fornece os dados críticos definidos naqueles modelos de dados. A telemetria
ajuda clientes a controlar sua rede do multi-vendedor usando uns sistema de administração,
processo e aplicativo de rede comum desde que os dados recolhidos da rede são padrões
baseados e é uniforme através da implementação de fornecedor.

Um pouco do que a recuperação de dados de espera (tração) de uma estação do gerenciamento
centralizado (tipicamente SNMP nanômetros); com MDT, os dispositivos de rede mandam
dinâmica os dados de desempenho (do impulso) que referem-se as funções vitais da rede, tais
como a informação do encaminhamento de pacote, as estatísticas de erros, o status de sistema,
o CPU e os recursos de memória, etc.

Porque telemetria 

Recolher dados para analítico e propósitos de Troubleshooting foi sempre um aspecto importante
em monitorar a saúde de uma rede. Há diversos mecanismos disponíveis como o SNMP, o CLI e
o Syslog para recolher dados de uma rede. Quando estes métodos serviram a rede por muito um
muito tempo mas não cabe para a rede de modem onde a procura para a automatização, serviços
na escala é fundamental. A informação das saúdes de rede, as estatísticas do tráfego e a
informação da infraestrutura crítica são enviadas a uma estação remota nos nanômetros, onde
seja usada para aumentar o desempenho operacional e para reduzir o tempo de Troubleshooting.
Um modelo da tração como o SNMP onde uma votação do cliente todos os nós de rede, não é
eficiente. A carga de processamento nos nós de rede aumenta quando há mais não dos clientes a
votar. Pelo contrário, o modelo do impulso A tem uma capacidade de fluir dados fora da rede e de
notificar continuamente o cliente. A telemetria permite o modelo do impulso, que fornece perto do
acesso do tempo real aos dados de monitoramento.

Fluir a telemetria fornece um mecanismo para selecionar dados do interesse do Roteadores e
para transmiti-los em um formato padrão ao estações de gerenciamento remotas para monitorar.
Este mecanismo permite o ajuste fino do baseado na rede nos dados de tempo real, que são
cruciais para sua operação sem emenda. A granularidade mais fina e a frequência mais alta dos
dados que a telemetria direta disponível permite o melhor monitoramento de desempenho daqui



conduzem ao melhor Troubleshooting.

Ajuda em uma utilização da largura de banda serviço-mais eficiente na rede, na utilização do
enlace, na avaliação de risco e na escalabilidade. Com fluência da telemetria, mais perto dos
dados de tempo real está disponível à disposição dos operadores de rede que ajudam a melhorar
a tomada de decisão.

A necessidade de mover-se longe do SNMP

O SNMP esteve ao redor por três décadas e a maneira que se opera não mudou para combinar
as necessidades da monitoração das redes de modem. O problema real está a uma velocidade
da execução do SNMP.

Os três desafios principais levantados pelo SNMP são realmente parte de seu comportamento
operacional fundamental e assim o SNMP oferece o espaço para melhoramentos little/no e a
telemetria endereça todos os três inerentemente.

Velocidade da execução e da necessidade para o monitoramento em tempo real●

Modelo da TRAÇÃO dos usos SNMP - Operações de GetBulk/GetNext que trabalhe em uma
forma Linear atravessando as tabelas de uma coluna a outra até. Além, os pedidos múltiplos são
exigidos em caso das grandes tabelas que não podem caber em um pacote.  Este é o gargalo o
mais grande que faz com que o SNMP retarde e os dados que estão sendo enviados são
frequentemente antiquados por um determinado fator de tempo nos minutos. Este atraso não é
simplesmente aceitável às exigências da monitoração da rede de modem.

Os usos MDT (telemetria conduzida modelo) EMPURRAM o modelo e estão inerentemente livres
de cima de limitação listada enquanto sabe que dados é ser enviada quem e em que intervalo.
Precisa somente uma consulta aos acúmulos de dados e usa moldes internos PRE-construídos
para a velocidade de operações internas ultrarrápido que permitem assim a entrega de muito
mais dados em consideravelmente pouco tempo.

Sobrecargas e falta adicionais de opções da otimização●

Os dados que estão sendo puxados pelo SNMP realmente são armazenados como estruturas de
dados internas e precisam de ser convertidos internamente pelo nó. Este é trabalho adicional
atrás das cenas onde o nó de rede traça estruturas de dados internas no formato SNMP. Há
umas otimizações internas executadas, porém não são ainda bastante.

Por outro lado, a telemetria retira diretamente as estruturas de dados internas e executa o
processamento mínimo antes que envie estes dados para fora, assim fornecendo os dados os
mais atualizados menos tempo e esforço possíveis.

Natureza Linear da carga de trabalho●

Cada estação de polling adicional conduzirá à carga de trabalho adicional no nó, mesmo se nós
estamos votando os mesmos dados exatos no mesmo tempo exato. O acesso paralelo do mesmo
MIB das estações de polling múltiplas pode conduzir a uma resposta mais lenta e a uma
utilização CPU mais alta. Isto é evidente especialmente no caso das grandes tabelas, onde as
estações múltiplas alcançam diferente parte da mesma tabela MIB.

A telemetria por outro lado precisa de puxar uma vez dados e de replicate os pacotes se os
mesmos dados são exigidos por destinos múltiplos.  Empurre a tração modelo das batidas SNMP



para a velocidade & escale-a. 

Com MDT, a aproximação ao levantamento de dados muda radicalmente e seus princípios
fundamentais são alistados na tabela abaixo e comparados com os pontos chaves da tecnologia
SNMP.

Protocolo simples de gerenciamento de rede (SNMP) Telemetria conduzida modelo (MDT)
Não informação em tempo real Informação em tempo real
Deficientemente escalável Altamente escalável
Tração-modelo Impulso-modelo
Automatizado não Automatização pronta/modelo de dados conduzido

Vantagens de fluir a telemetria

Os dados fluídos da telemetria do tempo real são úteis em:

Otimização do planejamento da capacidade/tráfego: Quando a utilização da largura de banda e
as quedas de pacote de informação em uma rede são monitoradas frequentemente, é mais fácil
adicionar ou para remover as relações, reoriente o tráfego, alteram o policiamento, e assim por
diante. Com Tecnologias como o Fast ReRoute, a rede pode comutar a um trajeto novo e
redistribuir mais rapidamente do que o mecanismo do intervalo de votação SNMP. Fluir dados da
telemetria ajuda em fornecer o tempo de resposta rápida para um tráfego mais rápido.

Melhor visibilidade: Ajudas para detectar e evitar rapidamente as situações de falha que resultam
após uma condição problemática na rede.

Especificações técnica conduzidas modelo da telemetria

A seguinte seção trata as funções e os componentes principais técnicos da telemetria conduzida
modelo aka MDT IO XR.

Funções da telemetria

A estrutura da telemetria é organizada em três separados e em blocos funcionais ligados.

O primeiro bloco é sobre a representação de dados, que é como a informação que consulta a
análise ou as medidas é organizada a bordo.

Em segundo o bloco é sobre a codificação. Cada intervalo de amostra, telemetria traduz os dados
acima da medida em um formato que possa ser fabricado através do fio. Naturalmente, o
controlador na outra extremidade deve poder descodificar os dados a fim ter uma cópia idêntica
dos dados originais enviados pelo dispositivo.

O último bloco é sobre o transporte. Esta é a pilha de protocolos que é usada para transferir
dados entre dispositivos.

A tabela a seguir resume a estrutura principal para montagens de bloco conduzidos modelo da
telemetria:

Função Componentes
Representação de dados Modelos de dados de YANG



Codificação GPB/GPB quedescreve
Transporte TCP/gRPC

Montagens de bloco da telemetria da tabela 3

Componentes da telemetria

Antes de compreender como a telemetria e a configuração subjacente remendam trabalhos, é
importante compreender os componentes diferentes da telemetria a fim avaliar uma instalação
ótima. A telemetria confia na pilha do programmability IO XR onde uma estrutura nova da
infraestrutura fornece as capacidades essenciais para a automatização da rede.

YANG transformou-se recentemente um padrão para a modelagem de dados, e esta é usada pela
pilha do programmability de Cisco para formar o conjunto de dados estruturado que pode ser
codificado e levado tão rapidamente como possível sobre a rede. A flexibilidade de Yang dá a
vantagem grande a ser usada igualmente como uma ferramenta de configuração para processos
da automatização. Estes modelos de dados são acoplados com formatos de codificação e
protocolos de transporte específicos para fazer a MDT uma solução completa para a analítica da
rede.

Para o modelo conduzido a instalação da telemetria, o modelo de dados de YANG transforma-se
componente crucial a fim permitir a fluência de dados necessários para a coleção e analítica.

Pilha do Programmability IO XR

YANG

Yang é definido como de “a língua da modelagem dados usada para modelar dados de
configuração, dados do estado e notificações para protocolos de gerenciamento de rede.” Devido
a sua natureza decuplada de uma arquitetura típica do linguagem de programação, YANG pode
ser executado para interagir com uma variedade grande de ferramentas.

YANG que modela a estrutura de dados é construído em torno do conceito dos módulos & os
submódulos que define uma hierarquia dos dados em uma árvore como a forma, isso podem ser
usados para diversas operações que incluem ações da configuração e manipulação da



notificação.

Há uns origens múltipla dos modelos de YANG disponíveis para o uso fora de que abaixo de três
são considerados preliminar:

Modelos/específico nativos de Cisco●

OpenConfig●

IETF●

Modelos específicos da Cisco: Estes igualmente são chamados modelo nativo e publicados pelos
vários vendedores do dispositivo, incluindo Cisco. por exemplo Cisco-IOS-XR-ptp-oper.yang

Modelos de OpenConfig: OpenConfig é um grupo em funcionamento informal de operadores de
rede. OpenConfig define os modelos comuns de YANG que todos os vendedores devem apoiar
para configurar recursos críticos da missão. por exemplo openconfig-interfaces.yang

Modelos IETF: O IETF igualmente define poucos módulos comuns de YANG que descrevem a
configuração básica para relações, QOS, e definem outros datatypes comuns (como Ipv4,
IPv6,etc.). por exemplo ietf-syslog-types.yang

Cisco apoia modelos disponíveis de Openconfg. Os vendedores são convergentes à maneira
estandardizada de dados da modelagem de apoiar um ambiente do multi-vendedor.

Há três tipos de modelos de Yang:

Operacional1.
Configuração2.
Ação3.

Cuidados da telemetria somente sobre os modelos operacionais de Yang que podem ser
identificados como *-oper-*.yang.

YANG é definido no RFC 7950: https://tools.ietf.org/html/rfc7950.

Codificação

A codificação (ou “serialização ") traduzem dados (objetos, estado) em um formato que possa ser
transmitido através da rede. Quando o receptor descodifica (“de-fabrica ") os dados, tem
semanticamente uma cópia idêntica dos dados originais.

Durante as fases adiantadas do desenvolvimento da telemetria, o XML foi considerado
inicialmente como um primeiro formato de codificação bem escolhido devido a sua estrutura

https://tools.ietf.org/html/rfc7950


baseada etiqueta. O problema contudo com XML era sua estrutura NON-compacta da
codificação. GPB (bufferes do protocolo de Google) foi adotado finalmente por Cisco porque
melhora a eficiência e a velocidade em operações da codificação.

Há dois sabores de GPB como opções da codificação para a fluência da telemetria:

GPB compacto1.
Auto-descrevendo GPB2.

O principal diferença entre os dois formatos da telemetria GPB é como representam e codificam
as chaves dentro de um fluxo de dados da telemetria.

JSON é um outro esquema amigável humano da codificação disponível que seja muito fácil de
compreender e quase todo o aplicativo poderá descodificar.

Da perspectiva do desenvolvimento há poucos profissionais & contra de um esquema da
codificação. A comparação sobre o vário esquema da codificação é dada nas diretrizes do projeto
da telemetria da seção.

Transporte

A telemetria oferece três escolhas possíveis para protocolos de transporte:

TCP●

gRPC●

UDP●

A telemetria define igualmente dois modos diferentes da iniciação a fim começar uma sessão
entre o nó e o coletor:

Seletor-para fora●

Discado●

A diferença entre os dois modos consiste somente em como a sessão do transporte é
estabelecida.

Durante sessões do seletor-para fora, o dispositivo inicia a conexão enviando um pacote SYN
para a porta de servidor configurado PRE. Depois que a conexão é estabelecida, os fluxos de
dados estão empurrados imediatamente longe do dispositivo.

Para sessões de discagem de entrada, o roteador escuta passivamente uma porta tcp que espera



uma conexão de servidor.

Contudo, uma vez que a sessão é estabelecida, o roteador não é votado pelo server próprio
porque o dispositivo é ainda responsável para os dados que empurram operações. No MDT,
certamente o conceito da votação dos dados existe nem sequer.

O TCP é, à revelia, o método predefinido do transporte para a telemetria porque é seguro e muito
fácil configurar como uma opção.

o gRPC é uma estrutura moderna da aberta projetada ser executado em todo o ambiente. É
construído sobre HTTP/2 e fornece aumentada e um conjunto rico de características.

telemetria Cadência-baseada contra a telemetria Evento-
baseada

Os dados do conjunto de dados subscrito estão fluídos para fora ao destino ou em um intervalo
periódico configurado ou somente quando um evento ocorre. Este comportamento é baseado
sobre se o MDT está configurado para a telemetria cadência-baseada ou a telemetria evento-
baseada.

A configuração para a telemetria evento-baseada é similar à telemetria cadência-baseada, com
somente o intervalo de amostra como o diferenciador. Configurar o valor do intervalo de amostra
a zero ajusta a assinatura para a telemetria evento-baseada, quando configurar o intervalo a todo
o valor diferente de zero ajustar a assinatura para a telemetria cadência-baseada.

Seu recomendado usar a telemetria conduzida evento para eventos mudança-relacionados.

Diretrizes do projeto da telemetria

Como explicado, há muitos componentes na pilha da telemetria, está aqui uns pares de diretrizes
a considerar ao executar a telemetria em dispositivos XR.

Como selecionar o esquema da codificação

Como indicado, a codificação ou a serialização traduzem dados (objetos, estado) em um formato
que possa ser transmitido através da rede. Quando o receptor descodifica ou de-fabrica os dados,
tem semanticamente uma cópia idêntica dos dados originais.

As várias opções da codificação variam na eficiência e na acessibilidade do fio.

Codificação Breve descrição Eficiência no fio Outra consideração

GPB (estojo compacto)

Tudo binário
(Exceto os valores que são
cordas)
2X mais
rapidamente, operacional
mente mais complexo
(mas não relativo ao

Alto Arquivo Proto pelo modelo



SNMP)

GPB - Quilovolt (pares do
valor chave)

Chaves e valores binários
da corda
(exceto os valores que são
cordas)
3X maiores, 
Modelos nativos: ainda
precise heurísticas para os
nomes chaves

Media ao ponto baixo Único arquivo .proto para
decocding

JSON Tudo amarra: Chaves e
valores Baixo

Amigável. Compreensível
para o utilizador, aplicativo
amigáveis e fáceis analisar
gramaticalmente

GPB-KV dá um bom & um equilíbrio ponto meados de para o esquema de codificação.

No que diz respeito ao tamanho da mensagem para o esquema de codificação escolhido, está
abaixo a comparação no fio.

Comparação de codificação - Tamanho da mensagem nos bytes

Consideração de projeto da rede de transporte

Requisito de largura de banda diferente da pose diferente da opção da codificação. Ao considerar
a telemetria, o operador de rede precisa de tomar do abastecimento da largura de banda
suficiente de acordo com o esquema de codificação escolhido. Apenas para ter uma ideia justa,
abaixo do consumo de largura de banda pela comparação do esquema da codificação.



Comparação da largura de banda de rede

Cisco recomenda usar KV-GPB. Atua como um bom ponto médio entre a eficiência e a
conveniência.

Avaliando opções de configuração da telemetria

Ao configurar a telemetria Modelo-conduzida, o operador deve ter uma compreensão de todos os
componentes diferentes que são envolvidos na telemetria. Baseado nas opções que estão
disponíveis para o transporte, a codificação e o sentido da fluência como detalhado acima, um
pode mais escolher a combinação que esse melhor sere um ambiente.

Os quatro componentes-chave são

Transporte1.
Codificação2.
Sentido da sessão3.
Modelos de dados de YANG4.

Transporte: Como indicado, o nó pode entregar dados da telemetria através de usar o TCP, o
UDP ou o gRPC sobre HTTP/2.

Quando o TCP for a opção preferida para a simplicidade, o gRPC oferece a capacidade opcional
TLS que pode ser considerado como um benefício adicional do ponto de vista de segurança.

Codificação: O roteador pode entregar dados da telemetria em dois sabores diferentes de
bufferes do protocolo de Google: Compacto e Auto-descrevendo GPB.

GPB compacto é a codificação a mais eficiente mas exige um .proto original para cada modelo de
YANG que é fluído. Auto-descrever GPB é menos eficiente mas usa um único arquivo .proto para
descodificar todos os modelos de YANG porque as chaves são passadas como cordas no .proto.

Sentido da sessão: Há duas opções para a sessão que inicia no desenvolvimento da telemetria.
O roteador pode “seletor-para fora” ao coletor ou o coletor pode “discado” ao roteador.

YANG é a indústria aceitou o padrão para a modelagem de dados e a pilha do programmability de
Cisco igualmente usa-a para formar o conjunto de dados estruturado que pode ser codificado e
levado tão rapidamente como possível sobre a rede.



Estes modelos de dados acoplados com formatos de codificação e protocolos de transporte
específicos como discutidos acima fazem à telemetria conduzida modelo (MDT) uma solução
completa para a analítica.

Exemplos de configuração da telemetria

IOS-XR

Discar para fora a dissolução da configuração

No modo do seletor-Para fora, o roteador é responsável iniciar uma sessão de TCP ao coletor e
envia os dados que são especificados pelo sensor-grupo na assinatura.

O
ponto de vista da configuração do seletor-OutFrom da telemetria, configuração da telemetria é um
processo da três-etapa. Em primeiro lugar, nós identificamos a informação que nós queremos a
fluir e capturar sob a configuração de grupo do sensor. Em segundo lugar, nós identificamos o
destino a que a informação tem que ser fluída e o capturado sob a configuração do grupo de
destino. Em terceiro lugar, nós usamos a informação identificada em duas etapas precedentes
para configurar a assinatura real.

Defina grupos do sensor1.
Defina grupos de destino2.
Defina a assinatura3.



Defina grupos do sensor

A configuração de grupo do sensor identifica a informação que deve ser fluída. O gabarito de
configuração de seguimento fornece a configuração exigida configurar grupos do sensor.

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group <Sensor-Group-Name>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path <Sensor-Path>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

O exemplo seguinte mostra o exemplo real do roteador CLI onde um exemplo real da
configuração de grupo do sensor:

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group SensorGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path Cisco-IOS-XR-infra-statsd-

oper:infra-statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Nós podemos ter trajetos múltiplos do sensor como parte de uma mesma definição de
SensorGroup:

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group SensorGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path sensor-path Cisco-IOS-XR-infra-

statsd-oper:infra-statistics/interfaces/interface/data-rate

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path Cisco-IOS-XR-infra-statsd-

oper:infra-statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Defina grupos de destino

A configuração do grupo de destino identifica o destino a que a informação deve ser fluída.

Tem três parâmetros chaves

Sentido da sessão1.
Codificação a ser usada2.
Protocolo de transporte a ser usado3.

A seguir, está um exemplo:



RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)# telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)# destination-group DestGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest)#  address family ipv4 10.1.1.1 port 5432

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#   encoding self-describing-gpb

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#   protocol tcp

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Defina a assinatura

A assinatura liga a informação do Sensor-grupo e do grupo de destino junto como a parte final da
configuração. O intervalo de amostra é definido como parte da assinatura.

A seguir, está um exemplo:

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#subscription Subscription101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id SensorGroup101 sample-interval 30000

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#destination-id DestGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Termine o exemplo de configuração

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#conf

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group SensorGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path Cisco-IOS-XR-infra-statsd-

oper:infra-statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)#destination-group DestGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest)#address family ipv4 10.1.1.2 port 5432

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#encoding self-describing-gpb

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#protocol tcp

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#subscription Subscription101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id SensorGroup101 sample-interval 30000

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#destination-id DestGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Vantagens para o seletor-Para fora

Flexibilidade mais larga para opções do transporte.●

Nenhumas portas aberta da necessidade para o tráfego de gerenciamento de entrada.●

Anycast & Balanceamento de carga.●



Seletor na dissolução da configuração

No modo de discado, um coletor/receptor/orchestrator MDT discam dentro ao roteador e
subscrevem dinamicamente a uns ou vários trajetos ou assinaturas do sensor. O roteador atua
como o server e o cliente como o receptor.

Somente uma única sessão é formada e os dados da telemetria dos córregos do roteador com a
mesma sessão. Esta assinatura dinâmica termina quando o receptor cancela a assinatura ou
quando a sessão termina.

Dis
cado da telemetria

Desde o coletor “discados” ao roteador, não há nenhuma necessidade de especificar cada
destino MDT na configuração. Apenas permita o serviço do gRPC no roteador, conecte seu
cliente, e permita dinamicamente a assinatura que da telemetria você quer.

Do ponto de vista da configuração, a configuração da telemetria é um processo da três-etapa
similar a esse como descrito acima. Em primeiro lugar, nós precisamos de permitir o gRPC. Em
segundo lugar, nós identificamos o destino a que a informação tem que ser fluída e o capturado
sob a configuração de grupo de Sesnor. Em terceiro lugar, nós usamos a informação identificada
em duas etapas precedentes para configurar a assinatura real.

Permita o gRPC1.
Defina grupos do sensor2.
Defina a assinatura3.



Clique para expandir
O modo de discado é apoiado somente com gRPC
O modo de discado é apoiado somente com gRPC
Permita o gRPC

Em primeiro lugar, nós precisamos de permitir o server do gRPC no roteador de aceitar conexões
recebidas do coletor.

Clique para expandir
A escala do <port-number> é 57344 a 57999. Se um número de porta é não disponível, um
erro está indicado.

●

A escala do <port-number> é 57344 a 57999. Se um número de porta é não disponível, um erro
está indicado.

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)# grpc

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)#port 57890

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)#commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)#end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Defina grupos do sensor

A configuração de grupo do sensor identifica a informação que deve ser fluída. O gabarito de
configuração de seguimento fornece a configuração exigida configurar grupos do sensor.

O exemplo seguinte mostra o exemplo real do roteador CLI onde um exemplo real da
configuração de grupo do sensor

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group SensorGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path openconfig-

interfaces:interfaces/interface

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Defina a assinatura

A assinatura liga o Sensor-grupo e o gRPC junto como a parte final da configuração. O intervalo
de amostra é definido como parte da assinatura.

O gabarito de configuração de seguimento fornece a configuração exigida configurar a assinatura.

O exemplo seguinte mostra o exemplo real do roteador CLI onde nós estamos criando uma
assinatura e um emperramento o Sensor-grupo e o grupo de destino junto e igualmente estamos
definindo o exemplo de taxa.



RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#subscription Subscription101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id SensorGroup101 sample-interval 30000

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Termine o gabarito de configuração e o exemplo

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)# grpc

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)#port 57890

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#subscription Subscription101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id SensorGroup101 sample-interval 30000

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Vantagens para o discado

Um canal único para a configuração e a fluência●

Porta de escuta no roteador/dispositivo●

Conexão transiente●

Atualmente somente gRPC/gNMI disponível●

Telemetria conduzida evento

Na telemetria conduzida evento, os dados do conjunto de dados subscrito estão fluídos para fora
somente quando um evento ocorre.

Configuração conduzida evento da telemetria

A configuração para a telemetria evento-baseada é similar à telemetria cadência-baseada com a
única diferença na configuração da telemetria conduzida evento é aquela do intervalo de amostra.
Configurar o valor do intervalo de amostra a zero ajusta a assinatura para a telemetria evento-
baseada.

Termine o gabarito de configuração e o exemplo para o SELETOR-PARA FORa

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#conf

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group <Sensor-Group-Name>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path <Sensor-Path>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)#destination-group <Destination-Group-Name>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest)#address family ipv4 <Destination-IP>  port

<Destination-Port>



RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#encoding <Encoding-Type>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#protocol <Transport-Protocol>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#subscription <Subscription-Name>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id <Sensor-Group-Name> sample-interval

<0>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#destination-id <Destination-Group-Name>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

O exemplo seguinte mostra o exemplo real do roteador CLI.

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#conf

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)#telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#sensor-group SensorGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)# sensor-path Cisco-IOS-XR-infra-statsd-

oper:infra-statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-snsr-grp)#destination-group DestGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest)#address family ipv4 10.1.1.2 port 5432

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#encoding self-describing-gpb

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#protocol tcp

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-dest-addr)#subscription Subscription101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id SensorGroup101 sample-interval 0

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#destination-id DestGroup101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Termine o gabarito de configuração e o exemplo para o DISCADO

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)# grpc

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)#port <port-number>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#subscription <Subscription-Name>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id <Sensor-Group-Name> sample-interval

<0>

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#end

RP/0/RP0/CPU0:XR#

O exemplo seguinte mostra o exemplo real do roteador CLI.

RP/0/RP0/CPU0:XR#

RP/0/RP0/CPU0:XR#config

RP/0/RP0/CPU0:XR(config)# grpc

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)#port 57890

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-grpc)telemetry model-driven

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven)#subscription Subscription101

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)#sensor-group-id SensorGroup101 sample-interval 0

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# commit

RP/0/RP0/CPU0:XR(config-model-driven-subs)# end

RP/0/RP0/CPU0:XR#



Validando a telemetria com comandos show

Do ponto de vista do roteador, nós podemos verificar os parâmetros configurados para cada
grupo, grupo de destino e assinatura do sensor

// ALL CONFIGURED SUBSCRIPTIONS

RP/0/RP0/CPU0:XR#show telemetry model-driven subscription

Subscription:  Subscription101          State: ACTIVE

-------------

  Sensor groups:

  Id                Interval(ms)        State

  SensorGroup101    30000               Resolved

  Destination Groups:

  Id                Encoding            Transport   State   Port    IP

  DestGroup101      self-describing-gpb tcp         Active  5432    172.16.128.3

// DETAILS ON A PARTICULAR SUBSCRIPTION

RP/0/RP0/CPU0:XR#show telemetry model-driven subscription Subscription101

Subscription:  Subscription101

-------------

  State:       ACTIVE

  Sensor groups:

  Id: SensorGroup101

    Sample Interval:      30000 ms

    Sensor Path:          Cisco-IOS-XR-infra-statsd-oper:infra-

statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

    Sensor Path State:    Resolved

  Destination Groups:

  Group Id: DestGroup101

    Destination IP:       172.16.128.3

    Destination Port:     5432

    Encoding:             self-describing-gpb

    Transport:            tcp

    State:                Active

    Total bytes sent:     4893

    Total packets sent:   1

    Last Sent time:       2019-11-01 10:04:11.2378949664 +0000

    Collection Groups:

  ------------------

    Id: 1

    Sample Interval:      30000 ms

    Encoding:             self-describing-gpb

    Num of collection:    5

    Collection time:      Min:     6 ms Max:    29 ms

    Total time:           Min:     6 ms Avg:    12 ms Max:    29 ms

    Total Deferred:       0

    Total Send Errors:    0

    Total Send Drops:     0

    Total Other Errors:   0

    Last Collection Start:2019-11-01 10:06:11.2499000664 +0000

    Last Collection End:  2019-11-01 10:06:11.2499006664 +0000

    Sensor Path:          Cisco-IOS-XR-infra-statsd-oper:infra-

statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters



RP/0/RP0/CPU0:XR#

// ALL CONFIGURED DESTINATIONS

RP/0/RP0/CPU0:XR#show telemetry model-driven destination

  Group Id        IP              Port    Encoding            Transport   State

  -----------------------------------------------------------------------------

  DestGroup101    172.16.128.3    5432    self-describing-gpb tcp         Active

RP/0/RP0/CPU0:XR#

// PARTICULAR DESTINATION

RP/0/RP0/CPU0:XR#show telemetry model-driven destination DestGroup101

  Destination Group:  DestGroup101

  -----------------

    Destination IP:       172.16.128.3

    Destination Port:     5432

    State:                Active

    Encoding:             self-describing-gpb

    Transport:            tcp

    Total bytes sent:     83181

    Total packets sent:   17

    Last Sent time:       2019-11-01 10:12:11.2859133664 +0000

    Collection Groups:

    ------------------

      Id: 1

      Sample Interval:      30000 ms

    Encoding:             self-describing-gpb

      Num of collection:    17

      Collection time:      Min:     5 ms Max:    29 ms

      Total time:           Min:     6 ms Max:    29 ms Avg:    10 ms

      Total Deferred:       0

      Total Send Errors:    0

      Total Send Drops:     0

      Total Other Errors:   0

      Last Collection Start:2019-11-01 10:12:11.2859128664 +0000

      Last Collection End:  2019-11-01 10:12:11.2859134664 +0000

      Sensor Path:          Cisco-IOS-XR-infra-statsd-oper:infra-

statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

RP/0/RP0/CPU0:XR#

// ALL CONFIGURED SENSOR GROUPS

RP/0/RP0/CPU0:XR#show telemetry model-driven sensor-group

  Sensor Group Id:SensorGroup101

    Sensor Path:        Cisco-IOS-XR-infra-statsd-oper:infra-

statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

    Sensor Path State:  Resolved

// PARTICULAR SENSOR GROUPS

RP/0/RP0/CPU0:XR#show telemetry model-driven sensor-group SensorGroup101

  Sensor Group Id:SensorGroup101

    Sensor Path:        Cisco-IOS-XR-infra-statsd-oper:infra-

statistics/interfaces/interface/latest/generic-counters

    Sensor Path State:  Resolved

RP/0/RP0/CPU0:XR#

Pilha da coleção da telemetria

Ao lado da configuração de roteador, uma solução baseada telemetria exigiu diversos



componentes como o coletor, o base de dados e o software da monitoração/analítica. Estes
componentes podem ser configurados separadamente ou podem ser parte de um único produto
detalhado.

Um decodificador deve ser instalado para tomar pacotes de entrada e passá-los sobre para
um armazenamento mais adicional.

●

Um base de dados do time series (aka TSDB) é exigido a fim armazenar a informação fluída.●

Uma ferramenta gráfica é precisada igualmente de visualizar os dados tomados do base de
dados interno.

●

Éalém do espaço para descrever em detalhe a pilha da coleção. As introspecções da saúde de
Cisco Crossworks permitem a telemetria do zero-toque onde os dispositivos provisioned
automaticamente com configuração da telemetria e as tabelas/esquema são criadas em um base
de dados do time series (TSDB). Aerodinamiza as despesas gerais operacionais e de
Gerenciamento de redes de dados de coleta e de limpeza, permitindo desse modo que os
operadores centrem-se sobre seus objetivos do negócio. A utilização de um coletor comum para
recolher dados do dispositivo de rede sobre o SNMP, o CLI, e a telemetria modelo-conduzida
reserva evitar a duplicação dos dados e igualmente reduz a carga em dispositivos e na rede.

Considerações de desenvolvimento para a telemetria em uma
rede 

Seguir é vária consideração a ser feita ao analisar o desenvolvimento da telemetria em uma rede.

Escamação

A telemetria pode fluir a quantidade considerável de dados e a consideração cuidadosa dos
aspectos da escalabilidade é recomendada.

Córrego somente os dados obrigatórios

Cada modelo de Yang terá nós de chapa múltiplos. Recomendou para ser específico sobre a
informação que é exigida e a informação que não é exigida. Recomenda-se explorar os modelos
de Yang e identificar o trajeto de dados exigido pelos uso-casos da telemetria.

Considere a quantidade de fluir dados

A quantidade total de dados da telemetria que estão sendo fluídos precisará a consideração
sobre seguintes pontos:

Alocação de largura de banda dentro da rede1.
QoS2.
O desempenho do aplicativo/software adicionais gosta Software do coletorBase de dados do
time seriesSoftware da analítica/visualização

3.

A eficiência de codificação (discutida na seção da “diretrizes do projeto telemetria”) impacta
diretamente a quantidade de dados que estão sendo fluídos. GPB compacto é onde
praticável recomendado.

4.

O intervalo de coleção impacta diretamente os aspectos múltiplos que incluem mas não
limitados ao seguimento. Utilização da largura de banda na redeExigência de

5.



armazenamento no base de dadosDesempenho do dispositivo que flui os dados
Recomenda-se avaliar a frequência da coleção baseada nos requisitos do aplicativo.

Total, recomenda-se considerar filtrar dados indesejáveis na fonte ou no destino como
considerado praticável. Nós temos a opção para filtrar dados indesejados. Filtrar pode ser
executada em dois níveis: -

Na fonte – Os dispositivos que fluem os dados.1.
No destino – O coletor que recolhe e que normaliza dados. (Filtrar no coletor é além do
alcance deste original)

2.

Dados da mostra do exemplo seguinte que estão sendo filtrados somente para interfaces gig de
Hundered dentro dos trajetos do sensor aplicando convites.

sensor-path Cisco-IOS-XR-infra-statsd-oper:infra-statistics/interfaces/interface[interface-

name='HundredGigE*']/latest/generic-counters
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