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Introdução

Este documento descreve Q&As para as várias ferramentas do fluxo de dados e fala sobre seus
recursos de Troubleshooting.

A versão 18.2, as ferramentas de Troubleshooting novas introduzidas que utilizam um ajuste novo
do vManage chamou o fluxo de dados. As ferramentas de Troubleshooting novas são teste de
velocidade, captura de pacote de informação, e debugam logs. Estas ferramentas estão vistas no
vManage GUI quando você navega para monitorar > rede > (dispositivo) > página de
Troubleshooting.

Fluxo de dados

Por que você não vê os links para estas ferramentas de Troubleshooting novas?

Estas ferramentas de Troubleshooting novas são indicadas somente quando a característica do
fluxo de dados é permitida. Se você navega ao monitor > à rede > (dispositivo) > página de
Troubleshooting no vManage GUI e não vê estas ferramentas, você vê provavelmente uma caixa
amarela na parte superior da página que lê, ““fluxo de dados” está desabilitado. Navegue à
página dos ajustes a fim permitir o fluxo de dados de usar a captura de pacote de informação,
teste de velocidade, e debugar logs.” O fluxo de dados deve ser permitido e configurado antes
que estes links aparecerem na página de Troubleshooting. Se você não vê essa caixa amarela e
ainda não vê os links para estas ferramentas, verifique que seu vManage é versão 18.2 ou mais
recente running.

Como você permite o fluxo de dados?

A fim permitir o fluxo de dados, navegue à página da administração > dos ajustes no vManage
GUI e encontre a linha para o fluxo de dados. Se mostra que “desabilitou”, a seguir você
necessidade da permitir. Ou, se mostra que “permitido” e você quer simplesmente a reconfigurar,
você pode seguir este mesmo procedimento.
Clique sobre o link da edição na extremidade da linha de Stram dos dados. Se o botão deficiente
é selecionado, selecione permitido. Dois campos novos e dois botões novos são indicados. No
campo do hostname, dê entrada com o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou
o nome de host que o vEdge pode usar para alcançar o vManage. No campo VPN, incorpore o
VPN associado com esse endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Click Save.

Que você entra para o hostname e o VPN quando você permite o fluxo de dados?

Você precisará de decidir que relação você se usará para os dispositivos do vEdge a fim enviar a
resultados de teste de volta ao vManage. Tipicamente, recomenda-se o interface de



gerenciamento do vpn 512 do uso se aquele é acessível dos dispositivos do vEdge. Se não,
então você precisará de usar uma relação VPN 0. Contudo, se você usa uma relação VPN 0,
você deve assegurar-se de que o dispositivo do vEdge tenha https porque um serviço permitido
em sua interface de túnel VPN 0 que conecta a essa relação do vManage VPN 0. Você quererá
testar que o dispositivo do vEdge pode sibilar a relação que do vManage você quer se usar sobre
o VPN você quer se usar. Resolva todos os problemas de conectividade antes que este fluxo de
dados possa ser usado.

Que serviços estão enfiados ou as portas são abertas quando você permite o fluxo
de dados?

Permitir o fluxo de dados não enfia nenhuns serviços nem abre nenhuma portas inicialmente.
Você está definindo simplesmente que endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT sob
que o VPN que os dispositivos do vEdge usarão. Quando você é executado uma das ferramentas
de Troubleshooting é quando o fluxo de dados é usado. O vManage abrirá uma conexão do
netconf ao vEdge para dizê-lo para executar o comando de Troubleshooting. O vEdge abrirá uma
conexão de HTTPS de volta ao vManage, usando o hostname/endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT e VPN que você especificou quando você permitiu o fluxo de dados.
Estas conexões todas são fechadas quando a ferramenta de Troubleshooting termina sua
operação. Ou, se algo vai mal e demasiado não termina dentro de 15 minutos, um temporizador
do fundo fechá-los-á.

Porque você obtém uma caixa vermelha que indica, de “erro dispositivo: Server
inacessível,” quando você tentar executar uma ferramenta de Troubleshooting?

Certifique-se do dispositivo do vEdge possa sibilar o hostname/endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT sobre o vpn que você configurou para o fluxo de dados na página da
administração > dos ajustes. Se você especificou uma relação do vpn 0, configurar o túnel da
relação do vEdge para permitir o serviço dos https.

A ferramenta de Troubleshooting parece trabalhar, mas porque é nenhum dados é
indicado? 

O vManage pode abrir o netconf ao vEdge, mas o vEdge é incapaz de abrir a conexão dos https
de volta ao hostname/endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT no VPN que você
configurou para o fluxo de dados. Certifique-se da configuração do fluxo de dados contenha um
hostname/endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e um VPN válidos configurados
e que o vEdge pode o sibilar. Verifique que nada está obstruindo o HTTPS do vEdge ao
vManage.

Se o vManage associado com os ajustes do fluxo de dados é em um conjunto e era
falhar, o fluxo de dados mover-se-á automaticamente para um outro vManage?

Não, os ajustes do fluxo de dados precisaria de ser editado manualmente para usar um
hostname/IP de um vManage que fosse operacional.

Teste de velocidade

Que anfitriões pode você testar contra com o teste de velocidade?



Você pode testar entre dois vEdges ou entre um vEdge e um servidor de Internet.

Que serviços de Internet pode você usar para o teste de velocidade?

Se o vManage pode alcançar o Internet e o vEdge pode alcançar o Internet sobre o VPN que
você seleciona, a seguir você pode especificar um host de Internet para usar-se com teste de
velocidade. O teste de velocidade selecionará o caminho mais curto e usará um destes anfitriões
do teste do iperf no Internet:

ping.online.net●

iperf.biznetnetworks.com●

speedtest.serverius.net●

bouygues.iperf.fr●

iperf.he.net●

iperf.scottlinux.com●

Por que não pode você usar o teste de velocidade com um servidor de Internet?

O servidor de Internet deve ser acessível do vEdge sobre o circuito que você selecionou. Você
quererá o toconfigure o vEdge como um dispositivo NAT fornecer o acesso à internet. Você deve
igualmente criar e aplicar um ACL na interface de transporte para permitir a porta 5201, desde
que o vEdge tem um ACL implícito que obstrua normalmente estas conexões.

Este é um exemplo do ACL que você precisaria de criar, e de como seria aplicado à relação do
vpn 0. Neste exemplo, ge0/2 sob o vpn 0 é usado para o teste, e o server do Internet iperf3 é
ping.online.net.

vpn 0
 interface ge0/2
  access-list ACL in
!
!
policy
 access-list ACL
  sequence 10
   match
    source-ip   62.210.18.40/32
    source-port 5201
   !
   action accept
   !
  !
  default-action accept
 !
!

Por que não pode você executar um teste de velocidade entre dois vEdges se
NAT/DIA é usado no lado de servidor?

Isto é porque quando o NAT é configurado e nenhuma tradução correspondente existe, o tráfego
será deixado cair pelo NAT. Você deve configurar o ACL e a porta que enviam ao auto como
mostrado aqui:

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_16.3/07Policy_Applications/04Using_a_vEdge_Router_as_a_NAT_Device


vpn 0
 interface ge0/2

  ip address 198.51.100.2 255.255.255.0

  nat

   port-forward port-start 5201 port-end 5201 proto tcp

    private-vpn        0

    private-ip-address 198.51.100.2

   !

  !
  access-list ACL_IN in
!
!
policy
 access-list ACL_IN
  sequence 10
   match
    destination-port 5201
   !
   action accept
   !
  !
  default-action accept
 !
!

Por que o seletor do teste de velocidade não está mostrando a velocidade quando
o teste for executado?

Dois testes individuais são executados como parte da operação de teste da velocidade: um teste
da transferência e um teste da transferência de arquivo pela rede. O seletor indicará o resultado
na extremidade de cada teste individual, quando o vEdge transfere arquivos pela rede os
resultados ao vManage. Assim, você verá a agulha mover-se duas vezes durante o teste. Então,
e a extremidade, os resultados são povoados igualmente na tabela na parte inferior.

Por que a largura de banda configurada mostra o 0 Mbps a jusante e/ou
ascendente?

Estes refletem os configuredbandwidth-downstreamandbandwidth-upstreamsettings da relação do
vpn do vEdge, e são informativos. Estes ajustes não limitam realmente a largura de banda.

Por que o teste de velocidade não mostra sua largura de banda completa do
circuito?

A largura de banda máxima que o teste de velocidade medirá é aproximadamente 215 ao 250
Mbps. Os dados de teste da velocidade são transmitidos sobre o mesmo circuito que seus dados.
Serão sujeitos a QoS (DSCP 0), dando forma, e policiando a ajustes, e estarão compartilhando do
circuito com outros dados que podem ser em voo.

Por que o teste de velocidade não mostra mais de 215 ao 250 Mbps?

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Command_Reference/Configuration_Commands/bandwidth-upstream


Este é um limite do processamento de CPU. O teste de velocidade é aniperf3test. Único-é
rosqueado e fixado ao núcleo do controle do vEdge. Isto limita o desempenho máximo que a
ferramenta pode conseguir apesar da largura de banda da relação ou do circuito. A ferramenta de
teste da velocidade deve ser usada para testar os circuitos que são menos do que 200Mbps entre
dispositivos do vEdge ou dispositivos de Internet.

O teste de velocidade toma em despesas gerais do túnel da consideração, tais
como o cabeçalho IPSec?

No. Apenas está executando um teste do iperf e está tomando uma medida de transferência de
dados.

Pode você usar as opções iperf3 diferentes para o teste de velocidade?

A ferramenta de teste da velocidade do vManage GUI permite-lhe somente ao defind a fonte e o
destino do teste. Nenhuma outra opção pode ser configurada. Contudo, você pode usar das “o
iperf” CLI ferramentas de ambas as máquinas do teste para executar um teste com opções mais
específicas.

Podem os resultados de teste da velocidade ser exportados?

Atualmente, não há nenhuma facilidade para exportar os resultados de teste da velocidade.
Contudo, você pode arrastar sobre os resultados para selecionar fileiras múltiplas, copia-as a sua
prancheta, e cola-as em um arquivo.

Podem os testes de velocidade múltiplos ser executados simultaneamente?

Somente uma atividade do fluxo de dados pode ser executado em um vEdge em um momento.
Você não pode executar o teste de velocidade no mesmo vEdge onde um outro teste de
velocidade, captura de pacote de informação, ou debugar o log já está sendo executado. Você
pode, contudo, execute o teste de velocidade em dois dispositivos diferentes do vEdge
simultaneamente, enquanto não é um vEdge que esteja envolvido já em um teste de velocidade
corredora.

Porque faça você para obter um vermelho encaixota a indicação do “erro do
servidor: O teste de velocidade é ativo no <ip_addr> como o dispositivo de destino?

Você tentou começar o teste de velocidade em um vEdge que fosse usado já como um destino
para uma execução de teste da velocidade em um outro vEdge. Espera para que o outro teste
termine.

Que é o impacto no vManage e vEdge quando você executa o teste de velocidade?

O impacto no vManage é menor, e não mais do que outras operações do vManage. Há muito
pouco processar envolvido em abrir uma conexão do netconf ao vEdge, em instrui-la para
executar um teste, e em receber os dados do vEdge. Ao vEdge, há mais potência de
processamento no núcleo dedicado para controlar, como este é o lugar onde o processo do iperf
executará. Também, no vEdge, transferência de dados executada pelo iperf consumirá a largura
de banda e o pacote que processam como os dados são transmitidos sobre a interface de
transporte.

https://software.es.net/iperf/


Captura do pacote

Que pacotes são capturados?

Todos os pacotes na interface selecionada serão capturados, incluindo o controle e os pacotes de
dados.

Os pacotes foram capturados mas porque eles parecem ser cifrados?

Quando você captura em uma interface de transporte, os pacotes estão capturados após a
operação do IPsec, assim que todo o tráfego será cifrado. A fim ver o tráfego não criptografado,
você precisará de capturar em uma relação do serviço.

Que são os limites da captura de pacote de informação?

A captura de pacote de informação pode ser parada a qualquer hora. A captura de pacote de
informação parará automaticamente uma vez que o tamanho de arquivo de captura alcança o 5
MB, ou após os minutos 5, qualquer ocorre primeiramente.

Pode você filtrar que pacotes são capturados?

Você pode filtrar em um IP da fonte, em uma porta de origem, em um IP de destino, em uma
porta do destino, e/ou em um número de protocolo.

Pode você recolher uma captura de pacote de informação do rolamento?

No. Somente um único arquivo de captura é criado que seja um tamanho máximo do 5 MB. Uma
vez que esse tamanho do arquivo está alcançado, ou se não está alcançado dentro dos minutos
5, a captura de pacote de informação está parada automaticamente.

Pode você capturar interfaces múltiplas ao mesmo tempo?

No. Você pode somente especificar uma interface única em que para capturar pacotes. E, desde
que somente uma operação do fluxo de dados pode ser executado no vEdge em um momento,
você não pode abrir uma outra janela de navegador para começar ao mesmo tempo uma
captação em uma outra relação. Você pode, contudo, execute uma captura de pacote de
informação em dois dispositivos diferentes do vEdge ao mesmo tempo.

Como o arquivo de captura é entregado ao cliente?

Quando a captura de pacote de informação para, estará transferido ao vManage e você será
apresentado um link da transferência para transferir a captação a seu computador. Você
precisará de ter ferramentas em seu computador para abrir o arquivo de captura. O arquivo
baixado estará no formato do pcap do tcpdump.

Debugar o log



Que debugam logs podem ser recolhidas?

Estes debugam logs podem ser transferidos através da ferramenta de Troubleshooting do log
debugar: vconfd, vsyslog, e vdebug.

Que é o vconfd debuga o log?

O vconfd debuga os mensagens de registro do confd das mostras do log, relativos primeiramente
ao netconf e à configuração do dispositivo.

Que é o vsyslog debuga o log?

O vsyslog é o log de sistema, com as entradas de registro relativas ao funcionamento regular
geral do dispositivo.

Que é o vdebug debuga o log?

O log do vdebug é um log de sistema mais verboso, com as entradas relativas às operações
internas do dispositivo.

São os logs tempo real indicado quando forem atualizados no dispositivo?

Haverá algum atraso. Mas, sim, os logs indicados no página da web estão atualizados com
entradas novas enquanto são escritos ao arquivo de registro no vEdge.

Como o log é entregado ao cliente?

O log é indicado em um quadro em seu navegador. Um link da transferência está igualmente
disponível para transferir o arquivo diretamente a seu computador.
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