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Introdução

Este original descreve como pesquisar defeitos dados do gerente do conteúdo digital de Cisco,
em caso da exportação ou para transferir um arquivo através de Cisco DCM, o GUI falha.

Contribuído por Svyrydenko romano, Dragos Petrisor, engenheiro de TAC da Cisco.

Problema: O GUI falha quando um arquivo é transferido ou
exportado através do DCM

Sob algumas circunstâncias Cisco DCM pode não parar e fornecer nenhum meio exportar os
traços ou transferir a captação do tráfego da relação sobre o GUI de Cisco DCM.

Note: Quando os dados de rede são capturados ou traços exportados para arquivar,
introduzem uma carga de CPU extra e podem influenciar a operação correta de Cisco DCM.

Há dois tipos de problema diferentes.

Encenação 1. Um erro é encontrado enquanto você tenta transferir os traços do DCM com o GUI
do dispositivo. Em consequência de fazer a exportação de arquivos de registro de traço, você
pode observar o Mensagem de Erro e não ter nenhuma opção para que o arquivo seja
transferido. Segundo as indicações das imagens, primeira uma executa o processo e outro
mostra a mensagem do errror.



Se você enfrentou tal erro que é ainda possível ter os logs a ser transferidos, você pode encontrar
instruções detalhadas sob a seção de solução.

Note: Não recarregue nem faça um ciclo da potência de Cisco DCM, como arruina os logs
desde que são armazenados no ramdisk.

Encenação 2. Se você não tem nenhuma possibilidade para transferir o arquivo correto com
captação do tráfego em suas portas de gerenciamento, host local, ou nas portas de suas placas
GbE, GbE MK2, e 10GE. Você pode começar a captação, como exemplo para a relação GbE1,
observa os ícones padrão, quadrado vermelho permite que você pare a captação e a cruz



vermelha para remover o arquivo de captura após a transferência, segundo as indicações da
imagem.

O arquivo é transferido empurrando o ícone 

Nesta situação não há nenhum Mensagem de Erro no GUI, mas o arquivo não cumpriu com
dados capturados corrente, e seu tamanho é somente sobre 1K (este arquivo tem somente um
modelblob da palavra nele).

Solução

Para resolver estes tipo dos problemas com Cisco DCM você precisa o acesso SSH e FTP ao



dispositivo e ao todo o software que SSH e de cliente de FTP você preferir. No exemplo abaixo
nós usamos o software da massa de vidraceiro e o software do cliente interno ftp de Windows.

Note: Para alcançar o DCM usando o FTP, o SSH, ou o telnet (igualmente chamado opções
de OS), criam contas do OS com as opções desejadas do OS permitidas. Configuração
inicial descrita bem no manual de configuração do gerente do conteúdo digital (DCM)

Encenação 1. Apesar do erro apareceu no GUI que você pode ainda obter o arquivo usando
comandos console internos. Você precisa de abrir um shell do menu de console ou com ajuda da
massa de vidraceiro. Início de uma sessão com credenciais apropriadas da conta do OS

para fazer a festança do sudo - l e para se mover para a frente para o diretório de tmp (você pode
sempre verificar que arquivos estão no diretório com ls - l)

O arquivo requerido é logs-10.50.213.204.tar.gz que salvar no disco e agora pode ser transferido
para investigações adicionais. Apenas deve ser copiado ao diretório de entrada como o cp logs-
10.50.213.204.tar.gz inbound/

Seja bom verificar a consistência do arquivo com o ztf logs-10.50.213.204.tar.gz do alcatrão

Para obter algum espaço livre, o arquivo foi-lhe transferido uma vez pode suprimir d com rm do
sudo - f /tmp/logs-10.50.213.204.tar.gz

/content/en/us/support/video/d9902-dcm-video-processor/model.html


Agora você pode usar-se de seu comando ftp autônomo 10.50.213.204 PC ou de portátil, por
favor não esquece comutar na conexão de dados do modo binário, apenas faz o escaninho.
Então getlogs-10.50.213.204.tar.gz (o arquivo será transferido ao diretório de usuário se você
está usando Windows).

Este é o procedimento se a encenação precedente vai mal e o acesso ao GUI está perdido (você
não tem nenhuma possibilidade para fazer a repartição morna para manter o cofre forte dos logs,
simplesmente o powercycle que a ação pode arruinou os logs).

Etapa 1. Abra um shell como de costume, não esqueça a festança do sudo - l

Etapa 2. Execute o getlog usando a chave que reserva armazenar logs ao lugar permanente.

root@10.50.213.204@dcm:/# getlog --out /app/logs.tar.gz

collecting logs in tarfile

tar: Removing leading `/' from member names

cleaning up

root@10.50.213.204@dcm:/# cd /app

root@10.50.213.204@dcm:/app# ls -l logs.tar.gz

-rw-r--r--  1 root root 79796465 Apr 24 12:37 logs.tar.gz

root@10.50.213.204@dcm:/app# chmod u+x logs.tar.gz

root@10.50.213.204@dcm:/app# mv logs.tar.gz /inbound

root@10.50.213.204@dcm:/app# ls -l /inbound/logs.tar.gz

-rwxr--r--  1 root root 79796465 Apr 24 12:37 /inbound/logs.tar.gz

root@10.50.213.204@dcm:/app# cd /inbound

root@10.50.213.204@dcm:/inbound# ls -l

total 78556

drwxr-xr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan  1  1970 examples

-rw-r--r--  1 root   root          415 Apr  6 06:47 log-capture.txt

-rwxr--r--  1 root   root     79796465 Apr 24 12:37 logs.tar.gz

drwxr-xr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan  1  1970 mibs

drwxrwxr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan 18 02:17 project

drwxrwxr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan  1  1970 swdf

drwxrwxr-x  2 nobody ftpusers     4096 Jan 18 02:16 system

-rw-r--r--  1 root   root       526493 Apr  6 06:47 trace_eth0_00.cap

root@10.50.213.204@dcm:/inbound#

 Etapa 3. Para fazer o FTP do PC, obtenha-o transferido.



Agora você tem os traços para investigar a edição. O tac Cisco pede-os caso que você abriu um
pedido do serviço.

Encenação 2. É testada, sob tal circunstância somente transferir a fase vai mal, assim que você
pode encontrar o arquivo de captura enquanto você precisa para a verificação com o algoritmo
acima. Este arquivo tem o nome trace_eth0_00.cap e armazenado no diretório de /inbound do
DCM, mas a maioria de significativo sua extensão .cap (captação média) assim que ele é pode
ser identificado na maneira fácil.

root@10.50.213.204@dcm:/# cd /inbound

root@10.50.213.204@dcm:/inbound# ls -l | grep .cap

-rw-r--r--  1 root   root       526493 Apr  6 06:47 trace_eth0_00.cap

root@10.50.213.204@dcm:/inbound#

Em seguida que você pode continuar fazendo download com o FTP do arquivo indispensável,
para obtê-lo para a análise mais aprofundada.
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