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Introdução

Este documento descreve como recolher os logs de um embalador de Cisco Anyres (TAMPÃO) e
das captações da entrada. Com a disposição desta informação ao centro de assistência técnica
da Cisco (TAC), a investigação de uma edição pode ser acelera quando você abre um pedido do
serviço (SÊNIOR). Este documento é pretendido ajudar a pesquisar defeitos o TAMPÃO.

Recolha arquivos de registro

Introdução

Estas etapas explicam como recolher os logs e extrai-los do TAMPÃO.

O log recolhe o método

Execute este comando /usr/local/cisco/bin/tacreport a fim criar o pacote do arquivo histórico.
Esta utilidade recolhe a informação detalhada sobre o sistema, o software, e a instalação de
seu sistema. O processo pode tomar alguns minutos a fim terminar.

1.

Encontre o pacote criado do arquivo histórico .tgz em seu diretório home do usuário.
Exemplo: /root/cme-1.20130829123854.tgz

2.

Transfira o arquivo de registro fora do server do TAMPÃO através de FTP seguro (SFTP) ou
do outro método de transferência de arquivo.

3.

Capture a fonte de entrada

Introdução

Émuito útil ter uma captação da entrada quando o problema é considerado a fim analisar a fonte



e/ou a tentar simular a edição.

Método da captação

Para disposições com TAMPÃO múltiplo, o início de uma sessão ao CAPr, e nota o nome do
canal e que o embalador o canal executa sobre.

1.

Em seguida, início de uma sessão à interface da linha de comando do TAMPÃO e
executado este comando: picosegundo auxiliar | canal do grep | name> do <channel do grep

2.

Faça a anotação do identificador do processo (PID). Este é o segundo número alistado do
comando.

3.

Execute o comando com o uso do PID como mencionado mais cedo: netstat – ap | <pid> do
grep | o UDP do grep isto mostra o Multicast e o intervalo de porta entrantes para o canal.

4.

Capture a entrada como segue: tcpdump – s 1600 – exemplo <starting do port> do port>-
<end do portrange w <channel_name>.pcap: tcpdump – s 1600 – portrange 40000-40007 w
channel1.pcap

5.

Procedimentos de reinicialização

Introdução

Quando a informação necessária é recolhida, você pode tentar recuperar de uma
edição. Reinicie o serviço do embalador ou reinicie o operating system (OS) completo.

Reinicie o serviço do embalador

Comando: preste serviços de manutenção ao reinício cmed

Reinicie o OS

Comando: parada programada – r1

Note: Isto dá um 1 atraso do minuto antes que as repartições do núcleo.


	Pesquise defeitos o embalador de Cisco AnyRes
	Índice
	Introdução
	Recolha arquivos de registro
	Introdução
	O log recolhe o método

	Capture a fonte de entrada
	Introdução
	Método da captação

	Procedimentos de reinicialização
	Introdução
	Reinicie o serviço do embalador
	Reinicie o OS



