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Introdução

Este documento descreve os melhores prática em como configurar vEdges de Viptela na altura do
indicador da manutenção de cliente, a fim impedir todas as indisponibilidade indesejáveis devido
às alterações de configuração que são feitas, que pôde conduzir às consequências sem
intenção.  

Pré-requisitos

Requisitos

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. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Configurar

Quando os indicadores do desenvolvimento de cliente, ele forem recomendados sempre
configurar com opção “exclusiva”, de modo que você possa verificar

configuração, antes comprometer.

Isto permite toda a configuração un-pretendida, não entrar na produção que pôde causar
quaisquer edições. Estes podiam manifestar no



formulário de Conectividade perdedora ao dispositivo ou quando uma política errada for aplicada.
Isto permite o rollback da configuração à (prévio)

estado de trabalho.

Recomenda-se sempre vir acima com uma configuração antes da janela de manutenção e do
teste no laboratório antes que você se aplique no roteador de produção.

Estas são as opções de configuração que são permitidas em vEdges.

vEdge# config ?

Possible completions:

  exclusive  no-confirm  shared  terminal  |  <cr>

Configurar com o comando exclusivo.

vEdge# config exclusive

Entering configuration mode exclusive

Warning: uncommitted changes will be discarded on exit

vEdge(config)#

Esta é a mensagem que aparece quando o comando commit não é executado.

vEdge(config)# vpn 1

vEdge(config-vpn-1)# ip route 23.23.23.23/32 null0

vEdge(config-vpn-1)# commit confirmed 1

Warning: The configuration will be reverted if you exit the CLI without

performing the commit operation within 1 minutes.

vEdge(config-vpn-1)# exit

vEdge(config)# exit

vEdge# config exclusive

Aborted: confirmed commit in progress

vEdge#     

Message from system at 2019-07-08 01:07:13...

confirmed commit operation not confirmed by admin from cli

configuration rolled back

vEdge#

vEdge# config exclusive

Entering configuration mode exclusive

Warning: uncommitted changes will be discarded on exit

vEdge(config)# vpn 1

vEdge(config-vpn-1)# ip route 23.23.23.23/32 null0

vEdge(config-vpn-1)# commit confirmed 1

Warning: The configuration will be reverted if you exit the CLI without

performing the commit operation within 1 minutes.

vEdge(config-vpn-1)#

Message from system at 2019-07-08 21:07:37...

confirmed commit operation not confirmed by admin from cli

configuration rolled back

vEdge(config-vpn-1)#

Uma vez que você é certo que tudo é no lugar, você pode executar o comando commit.

vEdge(config-vpn-1)# commit

Commit complete. Configuration is now permanent.



vEdge(config-vpn-1)#

Para a opção confirmada comprometer, recomenda-se ter sobre os minutos 5 a 10 a fim validar a
configuração que foi posta no lugar. Aqui, 1 minuto é usado como um exemplo.

Verificar

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

Execute a executar-configuração da mostra ou o comando apropriado do configuração-
secundário-bloco.

Está aqui um exemplo da validação:

vEdge# show running-config  vpn 1 ip

vpn 1

 ip route 23.23.23.23/32 null0

!

vEdge#

Troubleshooting

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