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Introdução

Este documento descreve as etapas para permitir a captação do fluxo no dispositivo 8000 do
motor do Controle de serviços da Cisco (SCE). Esta característica ajuda a capturar o fluxo de
tráfego entre um origem específica e um destino, com as SCE. A captura de pacote de
informação é importante pesquisar defeitos toda a edição da classificação no dispositivo SCE.
Porque esta característica ajuda a capturar o tráfego baseado no endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do subscritor, endereço IP da rede, protocolo de transporte e assim por
diante, é muito útil capturar um específico corre através do dispositivo SCE.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento de soluções de Controle de serviços da Cisco.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no teste realizado em SCE 8000 com versão 5.2.0
SCOS, porém 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.

Informações de Apoio

Cisco recomenda que os usuários estão cientes do impacto desta característica no dispositivo
SCE. Se você permite a captação do fluxo, pôde impactar o desempenho das SCE. As SCE não
puderam executar nenhum Deep Packet Inspection (DPI) no fluxo específico e nenhum registro
de dados brutos (RDR) é gerado para esse fluxo. Daqui, recomenda-se permitir esta
característica de pesquisar defeitos somente a edição e de desabilitar o mesmos assim que a
informação requerida for capturada.



Configurar

Etapa 1. Configurar a regra de tráfego. A regra de tráfego define o fluxo precisa de ser capturada.
Especifique o subscritor e o endereço IP da rede e o protocolo do trasnport. O comando
mencionado configura o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do lado de
assinante como 192.168.1.1, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do lado da
rede e o protocolo de transporte se algum.

A fim configurar a duração da captação como ilimitada, o padrão é 3600 segundos onde o
comando é usado.

Etapa 2. Comece a captação. Com isto, as SCE começam capturar o tráfego e gravar o mesmos
no arquivo Packet_capture.cap no servidor FTP.

Etapa 3. Inicie o tráfego com as SCE, que precisam de ser capturadas.

Etapa 4. Verifique que as SCE o tráfego estão gravadas com este comando.

Etapa 5. Depois que o infiormation exigido é recolhido, pare a captação do fluxo.

Etapa 6. Remova a regra de tráfego.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

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