Como rever logs do perfmon CUCM para o CPU
e o IOwait com monitoramento de desempenho
de Windows
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Introdução
Este documento descreve como rever logs de Permon do gerente das comunicações unificadas
de Cisco (CUCM) usando o aplicativo do monitoramento de desempenho de Windows. O foco
deste documento é porcentagem da utilização CPU e do IOwait.

Pré-requisitos
Requisitos
Cisco recomenda que você tem o conhecimento de como recolher logs do perfmon de CUCM.
Note: A consulta do traço CUCM para as capas de documento diferentes das encenações
que logs a recolher para a situação diferente usando a ferramenta do monitoramento em
tempo real (RTMT).
O Guia de Administração RTMT explica como instalar a ferramenta.

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

●

●

CUCM 8.x e mais altamente
Um computador Windows

Combine os logs em um arquivo
Navegue para começar então procurar por e abrir cmd.exe para abrir seu comando prompt.
Do comando prompt use o comando cd navegar ao diretório onde todos seus arquivos do Comma
Separated Value do permon (CSV) são.
Uma vez no diretório com todo o permon os arquivos CSV inscrevem o comando copy *.csv
combined.csv.

Todos os arquivos CSV velhos permanecem e um arquivo CSV novo nomeado combined.csv é
criado.

Navegue para começar então procurar por e abrir o monitoramento de desempenho.

Adicionar o arquivo de registro ao monitoramento de
desempenho
●

●

●

●

●

Expanda o dobrador das ferramentas de monitoramento e clique sobre o monitoramento de
desempenho
Clique o ícone azul do cubo para abrir a janela pop-up das propriedades do monitoramento
de desempenho
Selecione a aba da fonte
Selecione arquivos de registro
Clique o botão adicionar…

Navegue ao arquivo combined.csv e selecione-o para a transferência de arquivo pela rede.

Clique a APROVAÇÃO para terminar adicionar o arquivo de registro.

Adicionar os % processador central - tempo ao contrário do aplicativo do
monitoramento de desempenho verificar a utilização CPU
●

●

●

●

●

●

Clique o verde mais o sinal
Selecione os % processador central - contador do tempo situado na seção do processo
Selecione todos os exemplos
O clique adiciona >>
Confirme o contador é adicionado
Clique em OK.

Selecione o tipo do gráfico e reveja os dados
Clique sobre a seta dropdown perto do ícone do gráfico para mudar o tipo do gráfico.

Nesta imagem nós vemos que um processo está consistentemente em 70% e há um outro
processo esse pontos a 70% duas vezes.

Tip: Paire sobre as linhas para obter a tempo mais informação sobre o processo para um
ponto dado. Isto inclui o nome de processo.

Remova os contadores
Para cancelar os contadores clicam com o botão direito e seleto remova todos os contadores.

Adicionar contadores ao aplicativo do monitoramento de desempenho verificar a
porcentagem de IOwait
●

●

●

●

●

●

Clique o verde mais o sinal
Selecione o contador da porcentagem de IOwait situado na seção do processador
Selecione todos os exemplos
O clique adiciona >>
Confirme o contador é adicionado
Clique em OK.

Selecione o tipo do gráfico e reveja os dados
Clique sobre a seta dropdown perto do ícone do gráfico para mudar o tipo do gráfico.

Nesta imagem nós vemos alcances da porcentagem de IOwait 100% duas vezes.

Tip: Olhe os % processador central - cronometre contra junto com a porcentagem de IOwait

ao contrário dos relacionamentos do ponto entre os dois.

Remova os contadores
Para cancelar os contadores clicam com o botão direito e seleto remova todos os contadores.

Note: É boa prática recolher e analisar o aplicativo do visualizador de eventos e os log de
sistema do visualizador de eventos ao pesquisar defeitos problemas de desempenho. Para
mais informação proveja por favor a consulta do traço CUCM para o documento diferente
das encenações.

Informações Relacionadas
●

●

●

Cisco unificou o Guia de Administração da ferramenta do monitoramento em tempo real
Pesquisando defeitos dumps principais
Consulta do traço CUCM para encenações diferentes

