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Introdução

Este documento descreve o procedimento para criar o espaço de disco adicional na separação de
registo do Cisco Call Manager, ajustando os ajustes altos e baixos de WaterMark na ferramenta
do monitoramento em tempo real (RTMT).

Pré-requisitos

Requisitos

 Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

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

Versão 10.0.1-10000-24 do Cisco Call Manager●

Versão 10.0(001) da ferramenta do monitoramento em tempo real de Cisco●

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

Baixo WaterMark é um valor da porcentagem do espaço de disco de registo total, o cargo que
você recebe um alerta, indicando que o espaço de disco está completo pelo porcentagem
configurada para de baixo WaterMark.

A marca dágua alta é um valor da porcentagem do espaço de disco de registo total, o cargo que o
os arquivos de registro mais velhos são removidos.



WaterMark excedido e baixo Exceeded da marca dágua alta é eventos que indica a porcentagem
do espaço de disco usado na separação de registo.

LogPartitionHighWaterMarkExceeded

Este evento indica que a porcentagem do espaço de disco usado na separação do log excedeu a
marca d'água alta configurada.

LogPartitionLowWaterMarkExceeded

Este evento indica que a porcentagem do espaço de disco usado na separação do log excedeu
baixo WaterMark configurado.
O valor do porcentagem de limiar dboth of these eventos podia ser configurado em RTMT
baseado na exigência. A marca dágua alta é ajustada à revelia a 95% da separação de registo
total e baixo WaterMark é ajustado a 90% da separação de registo total.

Às vezes, a necessidade elevara quando há o espaço insuficiente na separação de registo e o
espaço adicional precisa de ser com certeza atividade criada no gerenciador de chamada a
ocorrer. Durante tais eventos o espaço adicional podia ser criado na separação de registo,
ajustando os valores de limiar da marca dágua alta e do LowWaterMark repectively.

Quando o valor de limiar da marca dágua alta lhe é abaixado removeria os arquivos de registro
mais velhos e este criaria o espaço de disco adicional na separação de registo.

Procedimento

Ajuste baixo WaterMark

Lance RTMT e início de uma sessão ao conjunto desejado e no painel esquerdo navegue a,
sistema > ferramenta > central do alerta.

No painel correto, sob o sistema clicar com o botão direito LogPartitionLowWaterMarkExceeded >
ajustam o alerta/propriedades.



Clique em Next.

Àrevelia, baixo WaterMark é ajustado a 90%.



Ajuste baixo WaterMark a um valor do lowerer, com base em seu rquirement e clique-o então em
seguida.

Clique em Next.



Clique em Salvar.

Ajuste a marca dágua alta

Uma vez sobre o painel correto, sob o sistema clica com o botão direito
LogPartitionHighWaterMarkExceeded > ajustou o alerta/propriedades



Clique em Next.

Àrevelia, a marca dágua alta é ajustada a 95%.



Ajuste a marca dágua alta a um valor do lowerer, com base em seu rquirement e clique-a então
em seguida.

Clique em Next.



Clique em Salvar.

Verificar

O espaço de disco adicional criado na separação de registo. Depois que você ajusta as filigranas
altos e baixos poderiam ser verificadas durante todo o comando show status no CLI no
gerenciador de chamada.

Antes de ajustar WaterMark.  

admin:show status

Host Name          : publisher

Date               : Thu Jul 21, 2016 16:07:16

Time Zone          : India Standard Time (Asia/Kolkata)

Locale             : en_US.UTF-8

Product Ver        : 10.0.1.10000-24

Unified OS Version : 6.0.0.0-2



Uptime:

 16:07:17 up 72 days, 21:01,  1 user,  load average: 0.21, 0.16, 0.11

CPU Idle:   93.06%  System:   02.40%    User:   04.29%

 IOWAIT:   00.25%     IRQ:   00.00%    Soft:   00.00%

Memory Total:        8062096K

       Free:         133808K

       Used:        7928288K

     Cached:        3312040K

     Shared:              0K

    Buffers:         342228K

                       Total            Free            Used

Disk/active         22187548K        9256672K       12705464K (58%)

Disk/inactive       22187548K       20884420K         176064K (1%)

Disk/logging        77201424K       47443520K       25836240K (36%)

Após ter ajustado WaterMark.

admin:show status

Host Name          : publisher

Date               : Thu Jul 21, 2016 16:35:48

Time Zone          : India Standard Time (Asia/Kolkata)

Locale             : en_US.UTF-8

Product Ver        : 10.0.1.10000-24

Unified OS Version : 6.0.0.0-2

Uptime:

 16:35:49 up 72 days, 21:29,  1 user,  load average: 0.09, 0.12, 0.16

CPU Idle:   98.61%  System:   00.88%    User:   00.51%

 IOWAIT:   00.00%     IRQ:   00.00%    Soft:   00.00%

Memory Total:        8062096K

       Free:        1957460K

       Used:        6104636K

     Cached:        1477332K

     Shared:              0K

    Buffers:         360100K

                       Total            Free            Used

Disk/active         22187548K        9256660K       12705476K (58%)

Disk/inactive       22187548K       20884420K         176064K (1%)

Disk/logging        77201424K       54805132K       18474628K (26%)

Como saídas de status consideradas da mostra, o valor da porcentagem do disco
usado/separação de registo mudou de 36% a 26%.

Troubleshooting

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


