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Introdução

Este documento descreve como usar Grafana/PROMETHEUS em Cisco S F para criar perguntas
feitas sob encomenda a fim pesquisar defeitos problemas relacionados do fluxo de chamadas.

Abreviaturas

S F Função de gerenciamento de
sessão

UDM Gerenciamento de dados
unificado

AMF Função do acesso e da
mobilidade 

PDU Unidade de dados de
protocolo

Por que personalize perguntas para pesquisar defeitos edições
do fluxo de chamadas S F?

Quando, os painéis inerentes fornecerem grandes gráficos no que diz respeito às estatísticas de
saúde importantes de KPIs e de nó, a fim usar o potencial completo de perguntas e de grafana de
PromQL pesquisar defeitos cenários do problema regulares, o costume pergunta o jogo um papel
importante. As perguntas e os gráficos feitos sob encomenda do promql adicionam mais
versatilidade e conveniência para isolar uma falha específica.

Benefícios de painéis inerentes:

Grafana fornece um fácil de usar e uma interface gráfica para consultar estatísticas S F.●



Há painéis inerentes do grafana disponíveis para verificar a maioria do KPIs e das
estatísticas.

●

Exemplo:

painel 5G S F

5G PDU criam a falha/taxa de sucesso●

4G PDN criam a falha/taxa de sucesso●

Pela taxa de sucesso do procedimento●

 

  

Pela porcentagem da causa da falha do procedimento.●

Porcentagem do motivo de desconexão.●

Porcentagem da causa do pedido do HTTP e da resposta correspondente.●



Para pesquisar defeitos mais:

O painel e os painéis disponíveis são na maior parte sobre porcentagens e KPIs. Quando
você investigar mais, um pôde precisar de olhar detalhes granulados para identificar o
cenário particular e a mensagem que provocaram esta falha.

●

As perguntas personalizadas que usam expressões regulares específicas ajudarão a
correlacionar estas estatísticas e a isolar o disparador.

●

Estas perguntas podem ser usadas para traçar gráficos no grafana S F ou no grafana
autônomo com a descarga do medidor do pacote TAC-debugar.

●

A escala do medidor associada com os serviços diferentes pode ser usada e igualmente pode
ser filtrada com os pares da chave/valor da etiqueta para pesquisar defeitos a encenação
específica.

●

Grafana e PROMETHEUS

  

Grafana

“Grafana é visualização da aberta e software da analítica. Permite que você pergunte, visualize,
alerte sobre, e explore seu medidor não importa onde são armazenados.”

Cisco S F usa o grafana inerente para traçar os dados das estatísticas em tempo real dos
recipientes do aplicativo.

PROMETHEUS

O PROMETHEUS fornece um modelo de dados multi-dimensional os dados de time series
identificados por pares métricos do nome e da chave/valor e por um idioma de consulta flexível
nomeado PromQL para alcançar estes dados.



O PROMETHEUS é usado recolhendo estatísticas/contadores dos microservices.

Medidor são os identificadores das estatísticas do time series.

   

O medidor das etiquetas é consiste em etiquetas. Quais são basicamente os pares do valor
chave? As combinações de etiquetas para uma métrica particular identificam uma ocorrência
particular dos dados de time series

Exemplo: 
 

      

Os “smf_service_stats métricos” destacados no verde, têm muitas etiquetas, que são destacadas
no amarelo.

Usar-se esta pares da chave/valor da etiqueta, um pode selecionar uma série particular de dados.

Pergunta de PromQL

O PROMETHEUS fornece um idioma de consulta funcional chamado PromQL. As funções
inerentes estão disponíveis em PromQl (por exemplo Sum(), by(), count() etc.) deixam-nos
selecionar dados de time series particulares em um formato gráfico ou tabular.

Exemplo:

sum(smf_service_stats{status="success"}) by (procedure_type)

 Este exemplo seleciona dados dos smf_service_stats métricos pelo procedure_type onde estado
= o “sucesso”

soma (calcule a soma sobre dimensões)

por (agrupa a saída por etiquetas)

Os filtros podem ser usados dentro da soma usando pares da chave/valor da etiqueta para filtrar
mais os gráficos.

Exemplo 1:

  

sum(smf_disconnect_stats{namespace="smf-data",reason=~"disc_eutra.*"})by(reason, rat_type)

O namespace S F-DATA é selecionado aqui e como a razão, todo o motivo de desconexão que
começa com disc_eutra (isto é motivos de desconexão 4G) será considerado.



Exemplo 2:

   

sum(smf_restep_http_msg{namespace="smf-data", api_name=~"sdm_.*"})

by(api_name,message_direction,response_status,response_cause)

Esta pergunta traçará o S F - Mensagens da SDM-assinatura UDM com a causa da resposta.

Como criar um painel e um painel?

A fim adicionar um painel novo.

Etapa 1. Navegue para criar > painel, segundo as indicações desta imagem.

A fim adicionar o painel novo adicionar a pergunta.

Etapa 2. Navegue para adicionar a opção do painel na parte superior para adicionar um painel
novo.



Etapa 3. Selecione o botão da pergunta adicionar.

Selecione o tipo alugueres da pergunta PROMETHEUS.

Etapa 4. O PROMETHEUS seleto contrata a opção na pergunta deixa cair para baixo a lista.

Etapa 5. Adicionar então a pergunta do promql na caixa dada.

Etapa 6. Salvar o painel.

Exemplo: Use a pergunta e os gráficos personalizados para
pesquisar defeitos

Falha de estabelecimento de sessão PDU – Falha da resposta N1N2

Etapa 1. A observação do mergulho de KPI e identifica a sessão PDU cria a falha.

Query: sum by (procedure_type, pdu_type, status, reason)

(smf_service_stats{namespace="smf",procedure_type="pdu_sess_create"})

Etapa 2.  A causa da falha é “n1n2_transfer_failure_rsp_code”. Deixe-nos olhar os motivos de



desconexão:

Query: sum(smf_disconnect_stats{namespace=”smf"}) by (reason)

Etapa 3. O motivo de desconexão “disc_pdusetup_n1n2_transfer_rsp_failure” indica a resposta
negativa do par AMF. Desde que a interação SMF-AMF está sobre a relação serviço-baseada
HTTP, necessidade Stats HTTP de ser olhado mais adicional (métrica: smf_restep_http_msg)

As estatísticas de HTTP indicam que isso durante a falha S F recebeu um código de status 401
HTTP – desautorizado do AMF 

Query: sum(smf_restep_http_msg{namespace="smf"}) by(api_name,message_direction,response_status)

Medidor importante a pesquisar defeitos:

  smf_disconnect_stats

  smf_proto_pfcp_msg_total

  smf_service_stats

  smf_restep_http_msg

  smf_n1_message_stats

  smf_proto_pfcp_msg_total

  nodemgr_msg_stats

  nodemgr_gtpc_msg_stats

  chf_message_stats



  policy_msg_processing_status

  procedure_protocol_total

  procedure_service_total

Informação adicional sobre o medidor S F:

 Como demonstrado nestes exemplos, um pode traçar seus próprios gráficos feitos sob
encomenda de acordo com as necessidades para que o cenário de falha específico correlacione
mensagens diferentes e isole a falha. Tais perguntas podem ser executadas nos sistemas locais
também depois que os dados métricos de Tac_debug_pkg são montados no grafana local.
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