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Introdução

Este documento descreve como pesquisar defeitos as várias edições relativas ao repórter da
introspecção, que é uma plataforma de software integrada com solução de Controle de serviços
da Cisco e é projetado gerar vários relatórios, cartas e estatísticas.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Solução de Controle de serviços da Cisco●

Conhecimento básico no repórter do motor (SCE), do gerenciador de coleção (CM) e da
introspecção do controle de serviço

●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada nos testes realizados com versão 4.2 da introspecção.
Contudo este documento não é restringido a nenhuma versão de software específica.

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.

Pesquise defeitos edições da introspecção

Se o repórter da introspecção não pode gerar nenhuns relatórios, siga estas etapas para fixar a
edição.

Etapa 1. Verifique que os arquivos exigidos jconn3.jar estão copiados dentro ao server da
introspecção. O jogo de instalação da introspecção do padrão é empacotado com o conector da



conectividade de base de dados de java (JDBC) para MySQL 5.x. A fim usar Sybase (ASE v 12.x
ou mais tarde) ou o Oracle (v 9.x ou mais tarde) como o base de dados do tráfego, você pôde
precisar de copiar os frascos compatíveis do conector JDBC (não fornecidos com o repórter da
introspecção de Cisco) para o server de base de dados respectivo a seguinte diretório.

 [user home directory]/Insight/apache-tomcat-6.0.20/webapps/insight/WEB-INF/lib

O arquivo é copiado uma vez, o server da introspecção precisa de ser reiniciado para que as
mudanças tomem o efeito.

/etc/init.d/tomcat-instance stop

/etc/init.d/tomcat-instance start

Etapa 2. Verifique que o server da introspecção pode se comunicar com o base de dados do
tráfego.

Abra a introspecção GUI e clique sobre o ícone do Gerenciamento dos ajustes no lançador do
módulo. Selecione o base de dados da aba dos bases de dados do tráfego e clique sobre Edit.
Como indicado, edite o indicador do base de dados do tráfego aparece. Você tem que configurar
os campos diferentes como o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT DB,
esquema DB, username, senha e assim por diante. Após a configuração, clique sobre o botão
Test Button. Se a Conectividade DB é bem sucedida, mostra o teste da configuração bem
sucedido segundo as indicações desta imagem.

Se os resultados de teste em nenhum erro como Databse remoto não podem ser conectados,
aponta a um problema de comunicação com o base de dados. Siga estas etapas para fixar a
edição:



Verifique que os parâmetros do base de dados) estão corretos●

Verifique que o DB é em serviço●

Verifique a conectividade IP entre o server da introspecção e o base de dados do tráfego●

Etapa 3. Verifique que as SCE enviam os registros de dados brutos (RDR) ao CM. Este comando
pode ser usado para verificar se a contagem RDR está incrementada e não há nenhum RDR
enfileirado ou jogado nas SCE.

 SCE8000-1#>show RDR-formatter

Status:  enabled

Connection is: down

Forwarding mode: multicast

Connection Table:

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

| Collector       | Port  |Status| Priority per Category:                                |

| IP-Address  /   |       |      |-------------------------------------------------------|

| Host-Name       |       |      | Category1   | Category2   | Category3   | Category4   |

|-----------------|-------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| 10.106.38.250   | 33000 | down | 100         | 100         | ---         | ---         |

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

RDR:    queued: 46629 ,sent: 28417, thrown:     0, format-mismatch:     0

UM:     queued:     0 ,sent:     0, thrown:     0

Logger: queued:     0 ,sent:     0, thrown:     0

Errors: thrown:     0

Last time these counters were cleared: 10:19:09  IST  MON  April  11  2016

SCE8000-1#>

Etapa 4. Verifique que o CM está sendo executado, recebendo RDR das SCE, RDR procesing e
envie-o ao base de dados do tráfego.

Este script pode ser usado para verificar que o CM é funcional.

-bash-4.1$ ~scmscm/setup/alive.sh 

APROVAÇÃO DO ESTADO. O CM está funcionando

Há um processo para cada adaptador CM permitido, daqui é útil identificar que todos os
adaptadores CM estão executando neste momento.

-bash-4.1$ ps -ef | grep scmscm.adapters

scmscm    1726 32298  0 00:47 pts/1    00:00:00 grep scmscm.adapters

scmscm    3910  1663  0 Apr12 ?        00:03:14 /opt/CM510/cm/lib/java/bin/java -

DADAPTER=RAGAdapter -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -DconfigFile=cm.conf -server -

Xconcurrentio -DAPP=com.cisco.scmscm.adapters.rag.RAGAdapter -

Dcom.cisco.scmscm.configPath=/opt/CM510/cm/config/ -Dcom.cisco.scmscm.home=/opt/CM510 -

Dcom.cisco.scmscm.logPath=/opt/CM510/cm/logs -Xmx4076M com.cisco.scmscm.adapters.BaseAdapter

com.cisco.scmscm.adapters.rag.RAGAdapter /opt/CM510/cm/adapters/RAGAdapter/

/opt/CM510/cm/config/ 10000

scmscm    3913  1663  0 Apr12 ?        00:02:52 /opt/CM510/cm/lib/java/bin/java -

DADAPTER=TAAdapter -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -DconfigFile=cm.conf -server -

Xconcurrentio -DAPP=com.cisco.scmscm.adapters.topper.TAAdapter -

Dcom.cisco.scmscm.configPath=/opt/CM510/cm/config/ -Dcom.cisco.scmscm.home=/opt/CM510 -

Dcom.cisco.scmscm.logPath=/opt/CM510/cm/logs -Xmx512M com.cisco.scmscm.adapters.BaseAdapter

com.cisco.scmscm.adapters.topper.TAAdapter /opt/CM510/cm/adapters/TAAdapter/

/opt/CM510/cm/config/ 10000

scmscm    3919  1663  0 Apr12 ?        00:02:46 /opt/CM510/cm/lib/java/bin/java -

DADAPTER=CSVAdapter -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -DconfigFile=cm.conf -server -

Xconcurrentio -DAPP=com.cisco.scmscm.adapters.CSVAdapter -

Dcom.cisco.scmscm.configPath=/opt/CM510/cm/config/ -Dcom.cisco.scmscm.home=/opt/CM510 -



Dcom.cisco.scmscm.logPath=/opt/CM510/cm/logs com.cisco.scmscm.adapters.BaseAdapter

com.cisco.scmscm.adapters.CSVAdapter /opt/CM510/cm/adapters/CSVAdapter/ /opt/CM510/cm/config/

10000

scmscm    3923  1663  0 Apr12 ?        00:04:15 /opt/CM510/cm/lib/java/bin/java -

DADAPTER=JDBCAdapter -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -DconfigFile=cm.conf -server -

Xconcurrentio -DAPP=com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter -

Dcom.cisco.scmscm.configPath=/opt/CM510/cm/config/ -Dcom.cisco.scmscm.home=/opt/CM510 -

Dcom.cisco.scmscm.logPath=/opt/CM510/cm/logs com.cisco.scmscm.adapters.BaseAdapter

com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter /opt/CM510/cm/adapters/JDBCAdapter/

/opt/CM510/cm/config/ 10000

A fim verificar que o CM recebem os RDR das SCE e a taxa em que as várias SCE enviam os
RDR, use este script.

-bash-4.1$ ~scmscm/scripts/sceconf.sh --op=list

IP               Rate       Peak      

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

10.106.37.14     0.04       1001.56   

Command terminated successfully

Este script fornece o estado do CM, do DB e do estado do CM à Conectividade DB.

-bash-4.1$ ~scmscm/setup/monitor/monitor.sh -a -d

Test: 01db_up.sh. Status: PASS. Message: db is up

Test: 02cm_up.sh. Status: PASS. Message: CM is running

Test: 03free_db.sh. Status: PASS. Message: 50% free space in data db

Test: 04free_log.sh. Status: FAIL. Message: Unsupported for MySQL

Test: 05cm_persistent_buffers.sh. Status: PASS. Message: All Adapter persistent buffers are in

Normal state

Esta ajuda do script para verificar que as tabelas DB updpted com os dados do lastet. O script
pergunta as várias tabelas no base de dados do tráfego e fornece a saída os valores do min_time
e do max_time. O min_time fornece a informação do timestamp do primeiro registro na tabela e o
max_time fornece o timestamp do registro o mais recente na tabela.

Etapa 5. Verifique os arquivos de registro CM e veja se há algum erro relatado nos logs. Os
arquivos de registro CM estão disponíveis neste dobrador.



~scmscm/cm/logs

Etapa 6. Verifique que a tabela INI_VALUES está atualizada no base de dados do tráfego. O
server da introspecção recupera a informação do dispositivo da tabela INI_VALUES. Sempre que
a configuração de serviço das SCE é mudada, a tabela INI_VALUES é atualizada. Verifique que
as entradas SCE estão lá na tabela com VALUE_TYPE=5 como neste exemplo.

Etapa 7. Recolha os logs debugar. Caso que a introspecção não pode ainda gerar os relatórios, o
centro de assistência técnica da Cisco (TAC) exige os logs do server da introspecção. Estas são
as etapas para recolher os logs do server da introspecção.

Abra a introspecção GUI e clique sobre o ícone do Gerenciamento dos ajustes no lançador
do módulo. Expanda a opção de registro na aba das configurações globais.

●

Ajuste o ponto inicial do logging de evento PARA ADVERTIR e o ponto inicial de registro do
aplicativo PARA DEBUGAR e salvar a configuração.

●

Execute o relatório da introspecção e recolha imediatamente o arquivo de logs.log do server
da introspecção. O arquivo de logs.log contém a pergunta SQL que o uso do server da
introspecção buscar dados do base de dados, para o relatório específico. O trajeto do arquivo
de registro na seção de registro da aba das configurações globais fornece o local exato do
arquivo de logs.log.

●



Informações Relacionadas

Guia de usuário de servidor da introspecção de Cisco●

/content/dam/en/us/td/docs/cable/serv_exch/serv_control/broadband_app/insight/rel42x/user-guide/Insight-Reporter-v420-UG.pdf
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