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Introdução

Este documento descreve como recolher entra a ordem para pesquisar defeitos edições com o
WebRTC sobre Expressway.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conhecimento básico de Cisco que encontra o server do server (CMS), Expressway.●

O CMS WebRTC sobre a instalação de Expressway deve já ser configurado.●

Acesso do CMS, server de Expressway, PC.●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Servidor CMS●

Cisco que encontra o App (CMA)●

Server do núcleo e da borda de Expressway●

Wireshark ou software similar●

Google Chrome ou software similar●

WinScp ou software similar●

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.

Recolha logs



Etapa 1. Comece entrar server de Expressway.

Comece o registro diagnóstico junto com o tcpdump no Expressway-núcleo e afie server.

1. Navegue ao >Diagnostics da manutenção > registro diagnóstico segundo as indicações da
imagem.

2. Selecione o tcpdump da tomada da caixa de seleção ao registrar segundo as indicações da
imagem e selecione-o então no botão novo do log do começo segundo as indicações da imagem.

Etapa 2. Comece a captura de pacote de informação no PC local.

Comece a captura de pacote de informação no PC local com a ajuda do aplicativo de Wireshark.

1. Navegue para capturar > opções e para selecionar a relação através de que o acesso de PC a
rede e seleciona então o começo segundo as indicações da imagem.



Etapa 3. Recreie a edição.

Recreie a edição real com o WebRTC sobre a via expressa com a ajuda do navegador de Google
Chrome em uma aba nova.

Etapa 4. Recolha log de diagnóstico do app de CMA WebRTC.

1. Selecione o botão do diagnóstico segundo as indicações da imagem.

2. Incorpore então a descrição da edição à caixa dos diagnósticos que a APROVAÇÃO
ascendente e seleta do PNF segundo as indicações da imagem.



2. Então, o botão seleto do email segundo as indicações da imagem e salvar a saída como um
arquivo de texto.

Etapa 5. Pare e transfira o pacote do log dos server da via expressa.

1. Pare o Expressway-núcleo de abertura do diagnóstico e afie server. A fim fazer que seleto pare
de registrar segundo as indicações da imagem.

2. Selecione então o botão do log da coleta e selecione então a transferência segundo as
indicações da imagem a fim transferir o pacote capturado do log de diagnóstico.



Etapa 6. Pacote do log da transferência dos server CMS.

Log no server CMS com ajuda de WinScp ou software do cliente similar SFTP, credenciais admin,
e transferência logbundle.tar.gz a seu PC local.

Etapa 7. Pare e salvar capturas de pacote de informação no PC local.

Selecione a captura de pacote de informação da parada em Wireshark com a ajuda do botão red
segundo as indicações da imagem e salvar então o arquivo da captura de pacote de informação a
um local segura.

Etapa 8. Recolha logs de Diagnóstico do Sistema do PC local.

Em Windows, execute o comando do “dxdiag” do comando no comando prompt e selecione
então a salvaguarda toda a informação. abotoe a fim salvar a saída nos indicadores
abertos segundo as indicações da imagem.

●



No Mac, ●

1. Navegue ao Menu Apple no seu menubar > sobre este Mac e selecione então o relatório do
sistema…

2. Então na caixa de diálogo nova aberta, navegue ao arquivo > salvar a fim salvar o relatório do
sistema.



Transfira arquivos pela rede logs recolhidos no caso de TAC

Transfira arquivos pela rede pacotes transferidos do log de diagnóstico das vias expressas, da
captura de pacote de informação, dos logs de Diagnóstico do Sistema, e dos log de diagnóstico
de CMA WebRTC do PC local no caso de TAC com a ajuda do procedimento dado aqui.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/web/tac/tac-customer-file-uploads.html
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