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Introdução

Este documento descreve Grafana e como monitorar é feita na série da política de Cisco (CP).

Que é Grafana?

Grafana é grafite Webapp. A grafite é uma ferramenta de monitoramento da aberta para
armazenar e ver dados de time series.

A grafite consiste em 3 componentes de software:

Carbono●

Sussurro●

Grafite Webapp (Grafana)●

Como a monitoração trabalha para CP?

As estatísticas do sistema & do aplicativo CP e os indicadores de desempenho chave são
recolhidos pelo sistema e indicados usando uma ferramenta métrica gráfica com base em
navegador para monitorar.

1.

A lista de estatísticas disponíveis nos CP é consolidada em uma planilha excel.2.
Esta planilha pode ser encontrada no lugar mencionado na gerente de cluster VM:3.

   /var/qps/install/current/scripts/documents/QPS_statistics.xlsx

Como o levantamento de dados trabalha?

O aplicativo redige dados sobre aos feijões JMX. JMX aqui é Ramais do Gerenciamento das
Javas.

1.

Clientes de Collectd executados em toda a máquina virtual CP tal como qns do servidor da
política isto é, equilibrador e sessionmgr da carga do diretor da política isto é. Recupera os
dados dos feijões JMX usando JMX de encaixe (jmxplugin.conf), dados é escrita diretamente
ao collectd em caso do sessionmgr.  

2.



Os clientes de Collectd empurram então dados para o nó mestre do collectd no pcrfclient01,
o arquivo de configuração do demônio do collectd são collectd.conf.

3.

O nó mestre de Collectd, por sua vez, para a frente os dados recolhidos ao base de dados
da grafite no pcrfclient01. 

4.

O base de dados da grafite armazena estatísticas sistema-relacionadas tais como o USO de
CPU, a utilização de memória, e as estatísticas da interface Ethernet, assim como os
contadores do mensagem de aplicativo tais como Gx, GY e Sp.

5.

O esconderijo do carbono redige estes dados ao base de dados do sussurro, os arquivos de
configuração do base de dados usados aqui são storage-schemas.conf & rewrite-rules.conf.

6.

Grafana puxa então estes dados do arquivo de configuração do base de dados wsgi.conf &
25-graphite.conf do sussurro, porque nós executamos a pergunta no grafana GUI.

7.

Usuários em Grafana

Os usuários devem ser autenticados para alcançar Grafana. Nenhum usuário padrão é fornecido.

Comando adicionar um usuário: 

Seja executado da gerente de cluster 

/usr/bin/htpasswd - <username> s /var/www/html/htpasswd

Comando suprimir de um usuário:

Seja executado da gerente de cluster 

/usr/bin/htpasswd - <username> D /var/www/html/htpasswd



Depois que um usuário de Grafana é adicionado ou suprimido:

Copie manualmente o arquivo .htpasswd de pcrfclient01 VM ao pcrfclient02 VM.1.
Execute este comando sincronizar a informação entre dois OAM VM (pcrfclient)2.

/var/qps/bin/support/grafana_sync.sh  

URL a conectar a Grafana

Para o HA setup lhe use o equilibrador da carga (LB) IPs virtual para conectar:

https://<lbvip01>:9443/grafana

Para tudo em um setup o pode usar o IP de gerenciamento para conectar:

htttp://<ip>>:80/grafana

Nota: As URL estam presente na saída do script about.sh também.

Crie um painel em Grafana

Etapa 1. Início de uma sessão através do usuário admin. O painel pode ser criado segundo as
indicações da imagem:

Etapa 2. Selecione um painel novo ou importe o painel exportado de um outro ambiente.

A fim mudar ajustes no painel de acordo com a exigência:

Etapa 1. Navegue aos ajustes, no canto esquerdo superior da página.



Etapa 2. Sob ajustes você pode conseguir opções adicionar os metadata, os links, a configuração
de tempo etc. segundo as indicações da imagem:

A fim escrever uma pergunta:

Etapa 1. Selecione 3 barras horizontais no lado esquerdo.

Etapa 2. Navegue adicionam o painel > o gráfico, segundo as indicações da imagem.

Etapa 3. Clique sobre o medidor Select, segundo as indicações da imagem para adicionar uma
pergunta.



Exemplo:

A fim exportar ou tomar o instantâneo:

Etapa 1. Selecione o sinal da exportação da barra superior.

Etapa 2. Você pode exportar o painel para o arquivo JSON ou obter um link interno ao painel ou



tomar o instantâneo do painel segundo as indicações da imagem.
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