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Förord

Netra 210 Server Handbok för systemadministratörer innehåller information om 
hantering och felsökning av Netra™ 210-servrar. Boken riktar sig till tekniker, 
systemadministratörer, auktoriserade serviceleverantörer (ASP) och användare med 
erfarenhet av systemadministration.

Handbokens uppläggning
Kapitel 1 tar upp hur du konfigurerar Netra 210 för första gången.

Kapitel 2 beskriver hur du hanterar en Netra 210-server genom ALOM.

Kapitel 3 innehåller information om grundläggande felsökning.

Kapitel 4 innehåller information om avancerad felsökning.

Bilaga A ger exempel på styrning av alarmrelät i egna program.

Använda UNIX-kommandon
Detta dokument innehåller inte någon information om UNIX®-baskommandon och -
procedurer som exempelvis hur du avslutar och startar systemet samt hur du 
konfigurerar enheter. Denna information finns på dessa platser:

■ Programdokumentation som medföljer systemet

■ Dokumentationen för operativsystemet Solaris™, som du kan hitta på adressen:

http://docs.sun.com
  xiii
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Skalprompter

Typografiska konventioner

Skal Ledtext

C-skal datornamn%

Superanvändare i C-skal datornamn#

Bourne- och Korn-skal $

Superanvändare i Bourne- och Korn-skal #

Teckensnitt*

* Inställningarna i din webbläsare kanske skiljer sig från dessa inställningar.

Betydelse Exempel

AaBbCc123 Namn på kommandon, filer 
och kataloger; utdata 
från-datorn

Redigera filen .login.
Använd ls -a för att visa en lista över alla filer.
% Du har fått post.

AaBbCc123 Vad du skriver i kontrast till 
utdata från datorn

% su

Password:

AaBbCc123 Boktitlar, nya ord eller termer, 
ord som ska framhävas. 
Ersätt kommandoradens 
variabler med verkliga namn 
eller värden.

Läs kapitel 6 i Användarhandboken.
Detta är klassalternativ.
Du måste vara superanvändare för att göra detta.
Om du vill ta bort en fil skriver du rm filnamn.
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Relaterad dokumentation
När det hänvisas till dokumentation online återfinns den på adressen:

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/

Dokumentation, support och utbildning

Webbplatser som tillhör tredje part
Sun ansvarar inte för tillgängligheten till webbplatser som tillhör tredje part och som 
nämns i det här dokumentet. Sun rekommenderar inte och ansvarar inte för 
innehåll, annonser, produkter eller annat material som finns på eller som är 
åtkomliga via sådana platser eller resurser. Sun har ingen ansvarsskyldighet för 
faktiska eller påstådda skador eller förluster som orsakas av eller uppstår i relation 
till användning eller beroende av sådant innehåll eller sådana varor eller tjänster 
som är tillgängliga på eller är åtkomliga via sådana platser eller resurser.

Tillämpning Titel Artikelnummer Format Var

Installation Netra 210 Server Setting Up 819-2752 Tryckt Leveranssatsen

Administration Netra 210 Server Handbok för 
systemadministratörer

819-5926 PDF Online

Service Netra 210 Server Servicehandbok 819-5935 PDF Online

Produktinformation Netra 210 Server Product Notes 819-2751 PDF Online

Standarder Netra 210 Server Sfety and Compliance Guide 819-3206 PDF Online

Roll hos Sun URL

Dokumentation http://www.sun.com/documentation/

Support http://www.sun.com/support/

Utbildning http://www.sun.com/training/
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Sun vill gärna ha dina kommentarer
Sun är alltid intresserade av att förbättra sin dokumentation och välkomnar dina 
kommentarer och förslag. Du kan skicka dina kommentarer via följande webbplats:

http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Inkludera dokumentets titel och artikelnummer:

Netra 210 Server Handbok för systemadministratörer, artikelnummer 819-5926-10
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KAPITEL 1

Konfigurera programvara

Detta kapitel tar upp hur du konfigurerar Netra 210 för första gången. Avsnitten är 
följande:

■ ”Arbetsblad för programinstallation” på sidan 1
■ ”Första konfigurering” på sidan 4
■ ”Mer programvaruinformation” på sidan 6

Arbetsblad för programinstallation
Använd följande arbetsblad för att samla den information som du behöver för att 
konfigurera programvaran för Netra 210-servern. Du behöver inte fylla i all 
information som efterfrågas på arbetsbladet. Du behöver bara fylla i den information 
som gäller för ditt system.

TABELL 1-1 Netra 210 – arbetsblad för programinstallation 

Nödvändig 
installationsinformation Beskrivning/exempel Dina svar

Nätverk Är systemet anslutet till ett nätverk? Ja/nej

DHCP Kan systemet använda DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) för att konfigurera nätverksgränssnitten?

Ja/nej

Värdnamn Värdnamn som du valt för systemet

IP-adress Om du inte använder DHCP ska du ange systemets IP-adress.
Exempel: 129.200.9.1

Delnät Om du inte använder DHCP, igår systemet i ett delnät?
I så fall, vad är delnätets nätmask?
Exempel: 255.255.0.0

Ja/nej
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IPv6 Vill du aktivera IPv6 på denna server? Ja/nej

Kerberos Vill du konfigurera säkerhetsprotokollet Kerberos för servern?
I så fall krävs följande information:

Standarddomän:
Administrationsserver:

Första KDC (Key Distribution Center) för Kerberos:
Ytterligare Kerberos-KDC (valfritt):

Ja/nej

Namntjänst Vilken namntjänst ska denna server använda? NIS+/NIS/DNS/LDAP
/None

Domännamn Om systemet använder en namntjänst anger du namnet på 
den domän i vilken systemet finns.

NIS+ och NIS Vill du ange en namnserver eller låta 
installationsprogrammet hitta en?
Om du vill ange en namnserver krävs följande information:

Serverns värdnamn:
Serverns IP-adress:

Ange en/hitta en

DNS Ange IP-adresser för DNS-servern. Du måste skriva in minst 
en IP-adress och du kan skriva in upp till tre adresser.

Serverns IP-adress(er):
Du kan skriva in en lista över domäner att söka på när en 
DNS-fråga utförs:

Sökdomän:
Sökdomän:
Sökdomän:

LDAP Tillhandahåll följande information om LDAP-profilen:
Profilnamn:
Profilserver:
IP Address:

Standardrouter Vill du ange en standardrouter eller låta 
installationsprogrammet Solaris Web Start hitta en?
Om du vill ange en standardrouter krävs följande 
information:

Routerns IP-adress:

Ange en/hitta en

Tidszon Hur vill du ange standardtidszon? Geografisk region
+/- relativt till GMT
Tidszonsfil

Språkversioner För vilka geografiska regioner vill du installera stöd?

Energisparfunktioner Vill du använda energisparfunktioner? Ja/nej

TABELL 1-1 Netra 210 – arbetsblad för programinstallation (forts.)

Nödvändig 
installationsinformation Beskrivning/exempel Dina svar
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Proxyserver-
konfiguration
(Endast tillgänglig i 
installationsprogram
met Solaris Web Start)

Har du en direktanslutning till Internet eller behöver du 
använda en proxyserver för Internetanslutning?
Om en proxyserver används krävs följande information:

Värdnamn:
Port:

Direktanslutning/ 
proxyserver

Automatisk omstart 
av systemet eller 
utmatning av CD-
/DVD-skivor

Starta om automatiskt efter programvaruinstallation?
Mata ut cd/dvd automatiskt efter programvaruinstallation?

Ja/nej
Ja/nej

Programpaket Vilket Solaris-programpaket vill du installera? Entire Plus OEM 
(Hela plus 
leverantörsprogram)
Entire (Hela)
Developer (Utvecklare)
End User 
(Slutanvändare)
Core (Huvuddel)

Anpassat 
programvarupaket

Vill du lägga till eller ta bort programvara från det Solaris-
paket som du installerar?
Obs! När du väljer vilken programvara som du ska lägga till eller 
ta bort behöver du känna till beroendeförhållanden mellan program 
och hur Solaris programvara grupperas.

64-bitar Vill du installera stöd för 64-bitarsprogram? Ja/nej

Välj hårddiskar På vilka hårddiskar vill du installera Solaris-programmen?
Exempel: c0t0d0

Bevara data Vill du bevara data som finns på de hårddiskar där du ska 
installera Solaris programvara?

Ja/nej

Autofilsystem Vill du att installationsprogrammet automatiskt ska ange 
filsystem för hårddiskarna?
I så fall, vilka filsystem ska användas automatiskt?
Exempel:/,/opt,/var
Annars måste du ange filsystemskonfigurationen.

Ja/nej

Montera fjärrfilsystem
(endast tillgängligt i 
installationsprogram
met Solaris 
SunInstall™)

Behöver detta system åtkomst till programvara på något 
annat filsystem?
Ange i så fall följande information om det andra filsystemet.

Server:
IP Address:

Fjärrfilsystem:
Lokal anslutningspunkt:

Ja/nej

TABELL 1-1 Netra 210 – arbetsblad för programinstallation (forts.)

Nödvändig 
installationsinformation Beskrivning/exempel Dina svar
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Första konfigurering
Under installationsprocessen måste du konfigurera Netra 210 för funktion på 
nätverket. 

▼ Göra den första konfigureringen
1. Anslut nätsladdarna till servern. Vänta med att slå på den.

2. Anslut en seriell enhet till serieporten på serverns baksida. 

Se BILD 1-1.

BILD 1-1 Serieportens placering

3. Använd följande kommunikationsinställningar på den seriella enheten:

■ 9600 baud
■ 8 databitar
■ Ingen paritet
■ 1 stoppbit
■ Full duplex
■ Ingen handskakning
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4. Sänk infattningen.

Se BILD 1-2.

BILD 1-2 Sänka infattningen

5. Ställ in kontrollväxeln på det Läget (|).

Se BILD 1-3.

BILD 1-3 Kontrollväxel

6. Tryck på strömbrytaren.

Se BILD 1-3.

Servern startar operativsystemet Solaris med interaktiva frågor för att samla in den 
information som angavs i arbetsbladet för programinstallation.

ON/STANDBY
ON/STANDBY

5

6
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▼ Konfigurera med serverinformationen 
registrerad på namnservern

Obs! Följ instruktionerna i det här avsnittet endast om du har en namnserver 
installerad på nätverket. Instruktioner om hur du använder en namnserver för att 
automatisera konfigurationen av operativsystemet Solaris på flera servrar finns i 
Avancerad installationshandbok för Solaris som medföljer Solaris-programvaran. 

Under uppstarten kommer du att ombes ange viss information. Den information du 
anger avgör hur servern kommer att konfigureras.

1. Ange vilken typ av terminal du använder för att kommunicera med servern.

2. Ange om IPv6 behöver vara aktiverat och följ sedan instruktionerna på skärmen.

3. Ange om du vill aktivera säkerhetsprotokollet Kerberos och följ sedan 
instruktionerna på skärmen.

4. När du ombes att göra det anger du ett lösenord (om så önskas) för användare som 
loggar in som superanvändare.

Mer programvaruinformation
Netra 210-servern levereras med operativsystemet Solaris 10 för kluster 
förinstallerat. Mer information om denna programvara finns på följande adress:

http://www.sun.com/software/preinstall
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KAPITEL 2

Advanced Lights Out Manager

Det här kapitlet ger en översikt av Sun ALOM (Advanced Lights Out Manager), 
som kan användas för att administrera servern på distans. Avsnitten är följande:

■ ”Introduktion av ALOM” på sidan 7
■ ”ALOM-skalkommandon” på sidan 10
■ ”Grundläggande åtgärder med ALOM” på sidan 14

Mer information om ALOM finns i Sun Advanced Lights Out Manager Användarhandbok 
(817-5005-11).

Introduktion av ALOM

ALOMs funktioner
ALOM är en systemstyrenhet som finns förinstallerad på servern och kan användas 
så fort du installerar och slår på strömmen till systemet. Du kan anpassa ALOM så 
att det fungerar med din installation via ett kommandoradsgränssnitt. Då kan du 
övervaka och styra servern över nätverket eller genom en terminalserver kopplad 
till den speciella serieporten för övervakning på Netra 210. 
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Vad som övervakas av ALOM 
TABELL 2-1 presenterar ett antal komponenter som ALOM kan övervaka i en Netra 
210-server.

Obs! Redundanta strömkällor är önskvärda. Om bara en likströmsanslutning förser 
likströmsversionen av Netra 210 med ström kan ALOM ibland ge följande 
meddelande: 
SC Alert: env_log_event unsupported event

Använda ALOM
ALOM-programvaran är klar att användas vid leverans och stödjer flera användare. 
Det är bara en användare i taget som kan köra kommandon som kräver 
skrivbehörighet. Övriga användare kan bara utnyttja avläsande kommandon.

Det går att ansluta till ALOM på två olika sätt: 

■ Använda kommandot telnet för att ansluta till ALOM via Ethernet-
anslutningen till NET MGT-porten. 

■ Anslut en seriell enhet, t.ex. en ASCII-terminal eller en port på en terminalserver, 
till porten SERIAL MGT. 

TABELL 2-1 Vad som övervakas av ALOM 

Komponent som övervakas Information

Hårddiskar Om det sitter en hårddisk på en viss plats och om den rapporterar 
OK-status

Fläktar Fläkthastighet och om fläktkonsolerna rapporterar OK-status

Processortemperaturer Om det finns en processor (CPU), uppmätt temperatur på varje 
processor, och ev. varningar om övertemperatur eller feltillstånd

Temperatur innanför 
systemets hölje

Omgivande temperatur samt ev. varningar om övertemperatur 
eller feltillstånd

Säkringar Vilka säkringar som har gått

Serverns frontpanel Systemkontrollväxelns läge och indikatorernas status

Spänningar Om spänningar är inom tillåtet intervall
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▼ Ange ursprungligt lösenord
När du först slår på strömmen till servern börjar ALOM automatiskt att övervaka 
systemet och visa utdata i systemkonsolen med det förkonfigurerade standardkontot 
admin. Detta konto har fullständig behörighet (cuar). Av säkerhetsskäl bör du ställa 
in ett administrationslösenord.

1. Koppla in dig fysiskt till ALOMs serieport för övervakning och skapa en 
anslutning.

Använd följande kommunikationsparametrar:

■ 9600 baud
■ 8 databitar
■ Ingen paritet
■ 1 stoppbit
■ Full duplex
■ Ingen handskakning

2. Logga in till ALOM-ledtexten. Skriv:

Detaljinstruktioner:

a. Tryck ned Skift och tryck sedan på tangenten 3. 

b. Tryck på tangenten för punkt. 

c. Tryck på Retur.

Ledtexten sc> (ALOMs ledtext) visas.

3. Skriv in kommandot password.

4. Ange lösenordet två gånger.

Lösenordet skapas. Det kommer att krävas för senare inloggningar till ALOM.

Om du inte loggar in innan ALOM-tidsgränsen överskrids, återgår programmet till 
systemfönstret och följande meddelande visas: 

#.
SC>

sc> password

Enter #. to return to ALOM. 
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ALOM-skalkommandon
Följande tabell innehåller en lista över kommandona i ALOM-skalet, med 
beskrivningar av deras funktioner.

■ ”Konfigureringskommandon” på sidan 10
■ ”FRU-kommandon” på sidan 11
■ ”Loggkommandon” på sidan 12
■ ”Status- och kontrollkommandon” på sidan 12
■ ”Övriga kommandon” på sidan 13

Många kommandon i ALOM-skalet kan även utföras från Solaris 
kommandoradsgränssnitt, via kommandot scadm. Exempel:

# scadm loghistory

Vi hänvisar till direkthjälpen för scadm för ytterligare information.

Konfigureringskommandon
ALOM-kommandona för konfigurering kan ställa in eller visa konfigurationen för 
olika delar av systemet.

TABELL 2-2 Konfigureringskommandon i ALOM 

Kommando Beskrivning Exempel

lösenord Ändrar inloggningslösenord för aktuell 
användare. 

sc> password

setdate 
mmddTTMMåååå

Ställer in datum och tid, när det övervakade 
operativsystemet inte körs.

sc> setdate 091321451999 
MON SEP 13 21:45:00 1999 UTC 

setdefaults [-y] [-a] Återställer alla ALOM-konfigurationsparametrar 
till sina standardvärden. Alternativet -y gör att du 
kan hoppa över bekräftelsemeddelandet. 
Alternativet -a återställer användarinformationen 
till fabriksinställningarna (endast ett admin-
konto). 

sc> setdefaults -a

setsc parameter värde Ställer in angiven parameter i ALOM till angivet 
värde. 

sc> setsc netsc_ipaddr 1.2.3.4

setupsc Kör det interaktiva konfigurationsskriptet. 
Skriptet konfigurerar ALOMs 
konfigurationsvariabler. 

sc> setupsc 
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FRU-kommandon
ALOMs FRU-kommandon kan visa information om installerade FRU:er (enheter 
som kan bytas på plats).

showdate Visar ALOM-datum. Solaris OS- och ALOM-tid 
synkroniseras, men ALOM-tiden uttrycks i UTC 
(Coordinated Universal Time) i stället för lokal tid. 

sc> showdate
MON SEP 13 21:45:00 1999 UTC 

showplatform [-v] Visar information om värdsystemets 
maskinvarukonfiguration, och anger 
maskinvarans servicestatus. Alternativet -v visar 
verbose-information om den komponent eller de 
komponenter som visas. 

sc> showplatform

showsc [-v] 
parameter

Visar aktuella parametrar i NVRAM-
konfigurationsdata. Alternativet -v krävs för 
fullständig versionsinformation. 

sc> showsc sys_autorestart
xir

showusers [-g rader] Visar en lista över användare som är inloggade på 
ALOM. Visningen av detta kommando har ett 
format som liknar UNIX-kommandot who. 
Alternativet -g pausar visningen efter det antal 
rader som du har angett för lines. 

sc> showusers -g 10

useradd användarnamn Lägger till ett användarkonto för ALOM. sc> useradd nyanv

userdel [-y] 
användarnamn

Tar bort ett användarkonto för ALOM. 
Alternativet -y gör att du kan hoppa över 
bekräftelsemeddelandet.

sc> userdel nyanv

userpassword 
användarnamn

Ställer in eller ändrar ett användarlösenord. sc> userpassword nyanv

userperm användarnamn 
[c][u][a][r]

Ställer in behörighetsnivå för ett användarkonto. sc> userperm nyanv cr

usershow 
[användarnamn]

Visar en lista över alla användarkonton, 
behörighetsnivåer och information om tilldelade 
lösenord. 

sc> usershow nyanv

TABELL 2-3 FRU-kommandon i ALOM 

Kommando Beskrivning Exempel

showfru Visar information om FRU-enheter (som kan 
bytas på plats) på en värdserver. 

sc> showfru

TABELL 2-2 Konfigureringskommandon i ALOM (forts.)

Kommando Beskrivning Exempel
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Loggkommandon
ALOMs loggkommandon kan användas för att få se utmatning i systemfönstret och 
ALOMs händelsebuffertar.

Status- och kontrollkommandon
Med ALOM-kommandona för status och kontroll kan du utföra många typer av 
uppgifter som normalt kräver manuellt arbete med servern, på distans.

TABELL 2-4 Loggkommandon i ALOM 

Kommando Beskrivning Exempel

consolehistory [-b 
rader|-e rader] [-g rader] 
[-v] [boot|run]

Visar utdatabuffertar för värdserverkonsolen. 
Alternativet -v visar hela innehållet i angiven 
logg. 

sc> consolehistory boot -b 10

showlogs [-b rader|-e 
rader] [-g rader] [-v]

Visar historik för alla händelser som loggats i 
ALOM-händelsebufferten. 

sc> showlogs -b 100

TABELL 2-5 Status- och kontrollkommandon i ALOM 

Kommando Beskrivning Exempel

bootmode [skip_diag | 
diag | reset_nvram | 
normal | bootscript=
"sträng"] 

Styr hur värdserverns fasta OpenBoot PROM-
programvara startas. 

sc> bootmode reset_nvram 
sc> reset 

break [-y] [-c] Överför värdservern till OpenBoot PROM eller 
kadb. 

sc> break

console [-f] Ansluter till värdsystemkonsolen. Alternativet -f 
tvingar fram konsolskrivskydd från en användare 
till en annan. 

sc> console

flashupdate [-s IP-adr -f 
sökväg] [-v]

Uppdaterar den fasta ALOM-programvaran. 
Detta kommando överför avbildningarna för fast 
programvara main och bootmon till ALOM. 

sc> flashupdate -s 1.2.3.4 -f 
/usr/platform/SUNW,Netra210/ 
lib/images/alommainfw 

poweroff [-y] [-f] Kopplar ur huvudströmkällan från värdservern. 
Alternativet -y gör att du kan hoppa över 
bekräftelsemeddelandet. Alternativet -f tvingar 
fram en omedelbar maskinvaruavstängning. 

sc> poweroff

poweron [-c] [FRU] Slår på huvudströmmen till värdservern eller en 
specifik FRU. 

sc> poweron HDD1
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Övriga kommandon
TABELL 2-6 presenterar övriga ALOM-kommandon.

reset [-y] [-x] [-c] Startar en maskinvaruåterställning på 
värdservern. Alternativet -x utför en XIR-
återställning (Externally Initiated Reset). 
Alternativet -y gör att du kan hoppa över 
bekräftelsemeddelandet. 

sc> reset -x

setalarm critical| 
major|minor|user on|off

Slår på och stänger av alarmet och associerad 
indikator.

sc> setalarm critical on

setlocator on|off Slår på och stänger av serverns platsindikator. 
Denna funktion är bara tillgänglig på värdservrar 
som har platsindikatorer. 

sc> setlocator on

showenvironment Visar värdserverns miljöstatus. Denna 
information inkluderar systemtemperatur, status 
på strömförsörjningsenheter, status på 
frontpanelens indikatorer, status på hårddiskar, 
status på fläktar, status på sensorer för spänning 
och strömstyrka samt systemkontrollväxelns 
position. 

sc> showenvironment

showlocator Visar aktuell status på platsindikatorn (på/av). 
Denna funktion är bara tillgänglig på värdservrar 
som har platsindikatorer. 

sc> showlocator 
Locator LED is ON 

shownetwork [-v] Visar aktuell nätverkskonfigurationsinformation. 
Alternativet -v visar ytterligare information om 
nätverket, inklusive information om din DHCP-
server. 

sc> shownetwork

TABELL 2-6 Övriga ALOM-kommandon 

Kommando Beskrivning Exempel

hjälp Visar en lista över alla eller specifika ALOM-kommandon 
med deras syntax och en kort funktionsbeskrivning för 
varje kommando. 

sc> help poweron

utloggning Loggar ut från en ALOM-skalsession. sc> logout

resetsc [-y] Startar om ALOM. Alternativet -y gör att du kan hoppa 
över bekräftelsemeddelandet. 

sc> resetsc

TABELL 2-5 Status- och kontrollkommandon i ALOM (forts.)

Kommando Beskrivning Exempel
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Grundläggande åtgärder med ALOM
När du har loggat in i ALOM (Advanced Lights Out Manager) som admin och 
angivit lösenordet för detta konto kan du utföra ett antal vanliga 
administrationsåtgärder: 

■ ”Starta om ALOM” på sidan 14
■ ”Växla mellan värdens systemfönster och ALOM” på sidan 14
■ ”Styra platsindikatorn” på sidan 15 
■ ”Starta om värdservern” på sidan 15
■ ”Visa omgivningsinformation för servern” på sidan 15
■ ”Konfigurera om ALOM så att Ethernet-porten (NET MGT) används” på sidan 15
■ ”Lägga till ALOM-användarkonton” på sidan 17
■ ”Ta bort ett ALOM-användarkonto” på sidan 17
■ ”Logga in i ALOM” på sidan 17
■ ”Ändra ett ALOM-lösenord” på sidan 18
■ ”Konfigurera e-postvarningar” på sidan 18
■ ”Säkerhetskopiera ALOMs konfiguration” på sidan 19
■ ”Visa aktuell ALOM-version” på sidan 19

▼ Starta om ALOM
Vid en återställning av ALOM, startas programmet om. Starta om ALOM om du har 
ändrat några inställningar för ALOM eller om ALOM av någon anledning slutar 
svara. 

● Vid sc>-prompten skriver du resetsc. 

▼ Växla mellan värdens systemfönster och ALOM 
● Om du vill gå från systemfönstret till ALOM-ledtexten sc> skriver du #. 

(fyrkant punkt). 

● Du kan växla från sc>-prompten till systemfönstret genom att skriva console. 
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▼ Styra platsindikatorn
● Om du vill sätta indikatorn i läge on eller off använder du kommandot 

setlocator. 

● När du vill kontrollera indikatorns status använder du kommandot showlocator. 

Superanvändaren kan också styra indikatorn. I TABELL 3-2 anges kommandona för 
detta.

▼ Starta om värdservern
1. Skriv kommandot poweroff.

2. Invänta följande meddelande:

3. Skriv kommandot poweron.

▼ Visa omgivningsinformation för servern
ALOM kan visa information om systemtemperatur, hårddiskstatus, status på 
strömkälla och fläkt, status på frontpanelens indikatorer, växelposition, spännings- 
och strömsensorer, alarmstatus o.s.v.

● Använd kommandot showenvironment för att få se denna 
omgivningsinformation.

▼ Konfigurera om ALOM så att Ethernet-porten 
(NET MGT) används 
ALOM använder som standard den seriella övervakningsporten (SERIAL MGT) för 
att kommunicera med en seriell enhet. Om du vill kan du konfigurera om ALOM så 
att det använder Ethernet-nätverksporten för övervakning (NET MGT) och sedan 
ansluta till ALOM via kommandot telnet.

Obs! ALOM stöder endast 10 Mbit-nätverk. 

SC Alert: Host system has shut down. 
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När du vill konfigurera ALOM-programmet så att det kommunicerar via NET MGT-
porten måste du ange värden för nätverksgränssnittsvariablerna. Skriptet setupsc 
hjälper dig göra detta.

1. Kör skriptet setupsc. Skriv: 

Inställningsskriptet körs. Besvara frågorna i skriptet. Skriptet frågar:

2. Svara y.

Skriptet frågar: 

3. Skriv true eller tryck på Retur för att aktivera nätverksgränssnittet.

Detta ställer in ett värde för variabeln if_network.

4. Ge följande värden till respektive variabel när skriptet frågar:

■ if_modem (ange false)
■ netsc_dhcp (true eller false)
■ netsc_ipaddr (IP-adress)
■ netsc_ipnetmask (nätmask)
■ netsc_ipgateway (IP-adress)
■ netsc_tpelinktest (true eller false)

5. När du har konfigurerat nätverksgränssnittsvariablerna trycker du på Ctrl-Z för 
att spara ändringarna och avsluta skriptet setupsc.

6. Starta om ALOM. Skriv:

sc> setupsc 

Do you wish to configure the enabled interfaces [y]? 

Should the SC network interface be enabled? 

sc> resetsc
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▼ Lägga till ALOM-användarkonton 
Du kan lägga till högst 15 unika användarkonton i ALOM. 

1. Skapa ett ALOM-användarkonto. Skriv:

2. Tilldela kontot ett lösenord. Skriv: 

3. Tilldela kontot behörighet. Skriv: 

Där cuar innebär någon behörighet enligt cuar.

4. Om du vill kontrollera de olika kontona och deras behörigheter använder du 
kommandot usershow.

▼ Ta bort ett ALOM-användarkonto
● Om du vill ta bort ett ALOM-användarkonto skriver du:

Obs! Du kan inte ta bort standardkontot admin från ALOM. 

▼ Logga in i ALOM
1. Upprätta en anslutning till ALOM.

2. När anslutningen har upprättats skriver du #. (fyrkant punkt) för att lämna 
värdens systemfönster. 

3. Skriv in ditt ALOM-inloggningsnamn och -lösenord.

sc> useradd användarnamn

sc> userpassword användarnamn 
New password: 
Re-enter new password: 

sc> userperm användarnamn cuar

sc> userdel användarnamn
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▼ Ändra ett ALOM-lösenord 
● Om du vill byta lösenord använder du kommandot password.

● Om du vill ändra lösenordet för ett användarkonto använder du kommandot 
userpassword användarnamn.

▼ Konfigurera e-postvarningar

Obs! Du kan konfigurera e-postvarningar för upp till åtta användare. Du kan 
konfigurera varje e-postadress med en egen allvarlighetsgrad för varningar.

1. Se till att ALOM är inställt att använda Ethernet-nätverksporten för övervakning 
(NET MGT) och att variablerna för nätverksgränssnittet har konfigurerats. 

Se ”Konfigurera om ALOM så att Ethernet-porten (NET MGT) används” på 
sidan 15.

2. Konfigurera e-postvarningar och värddatorn för e-post. Skriv:

3. Konfigurera mottagarna. Skriv:

Där:

■ e-postadress är en e-postadress med formatet e-postanvändarnamn@domännamn
■ varningsnivå är ett värde där 1 motsvarar kritiskt, 2 betydande och 3 mindre 

betydande

4. Upprepa Steg 3 för varje mottagare av varningar.

ALOMs e-postvarningar visas i följande format:

$HOSTID $EVENT $TIME $CUSTOMERINFO $HOSTNAME meddelande

sc> setsc if_emailalerts true
sc> setsc mgt_mailhost ip-adress1,...

sc> setsc mgt_mailalert e-postadress varningsnivå
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▼ Säkerhetskopiera ALOMs konfiguration 
Du bör regelbundet skapa en säkerhetskopia av ALOMs konfigurationsinställningar 
och lagra den på ett annat system. 

● Öppna ett terminalfönster som superanvändare och skriv följande:

Använd ett beskrivande filnamn som inkluderar namnet på den server som 
övervakas av ALOM. Du kan sedan använda denna fil om du behöver återställa 
inställningarna. 

▼ Visa aktuell ALOM-version 
● Om du vill se ALOMs versionsnummer skriver du: 

# /usr/platform/SUNW,Netra210/sbin/scadm show > fjärr-filnamn 
# /usr/platform/SUNW,Netra210/sbin/scadm usershow > fjärr-filnamn

sc> showsc version
Advanced Lights Out Manager v1.6 
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KAPITEL 3

Grundläggande felsökning

Det här kapitlet beskriver grundläggande verktyg som kan visa på problem med en 
Netra 210-server. Avsnitten är följande:

■ ”Statusindikatorer” på sidan 21
■ ”NVRAM-parametrar” på sidan 30
■ ”Använda FMA” på sidan 31
■ ”Kommandon för felsökning” på sidan 32

Statusindikatorer
Systemet har ljusindikatorer som visar status för själva servern och olika 
komponenter. Serverns statusindikatorer sitter på infattningen och finns även på 
bakpanelen. De komponenter som indikatorerna visar status för är det elektriskt 
isolerade relälarmet, strömförsörjningsenheterna, Ethernet-porten och hårddiskarna.

I det här avsnittet behandlas följande ämnen:

■ ”Serverstatusindikatorer på frontinfattningen” på sidan 22
■ ”Alarmstatusindikatorer” på sidan 23
■ ”Indikatorer för hårddiskstatus” på sidan 26
■ ”Statusindikatorer för nätaggregat” på sidan 27
■ ”Statusindikatorer på serverns bakpanel” på sidan 28
■ ”Statusindikatorer för Ethernet-nätverk” på sidan 29
21



Serverstatusindikatorer på frontinfattningen
BILD 3-1 visar var indikatorerna finns på frontinfattningen och TABELL 3-1 ger 
information om de olika indikatorerna. 

BILD 3-1 Placeringen av status- och alarmindikatorerna på serverns frontinfattning

TABELL 3-1 Serverstatusindikatorer på frontinfattningen 

Lampa Färg Status Komponentstatus

Platsindikator Vit På Servern kan identifieras med kommandot locator 
som superanvändare eller ALOM-kommandot 
setlocator.

Av Normaltillståndet

Fel- Gul På Servern har identifierat ett problem som kräver 
åtgärder från servicepersonal.

Av Inga fel har identifierats på servern.

Aktivitet Grön På Servern är igång och kör operativsystemet Solaris.

Av Det finns ingen strömförsörjning eller så körs inte 
Solaris-programvaran.

Platsindikator Fel- Aktivitet

Kritiskt (rött)
Betydande (rött)
Mindre betydande (orange)
Användare (orange)

Alarmstatusindikatorer:

Serverns indikatorer
på infattningen
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Du kan aktivera och inaktivera platsindikatorn som superanvändare eller från 
ALOMs ledtext. TABELL 3-2 presenterar dessa kommandon.

Alarmstatusindikatorer
Det elektriskt isolerade alarmkortet har fyra statusindikatorer som stöds av ALOM. 
De är placerade vertikalt på infattningen (BILD 3-1). Information om 
alarmindikatorerna och status på elektriskt isolerade alarm finns i TABELL 3-3. 
Mer information om alarmindikatorerna finns i Sun Advanced Lights Out Manager 
Användarhandbok (artikelnummer 817-5005).

TABELL 3-2 Kommandon för platsindikatorn 

Ledtext Status Tänd Släck

Superanvändar
e

# /usr/sbin/locator # /usr/sbin/locator -n # /usr/sbin/locator -f

ALOM sc> showlocator sc> setlocator on sc> setlocator off
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TABELL 3-3 Status på alarmindikatorer och elektriskt isolerade alarm 

Indikatorer 
och relä-
etiketter Färg

Program- eller 
serverstatus Tillstånd eller åtgärd

Status för 
aktivitets-
indikatorn

Alarm-
indikator-
status

Tillstånd 
för
relä NC§

Tillstånd 
för
relä NO** Kommentarer

Kritiskt
(Alarm0)

Röd Serverstatus 
(ström på/av 
och huruvida 
operativ-
systemet 
Solaris är 
aktivt)

Ingen ström Av Av Stängd. Öppen Standardstatus

Systemavstängning Av Av‡ Stängd. Öppen Ingångsström 
ansluten

Systemet får ström; 
Solaris OS inte 
fullständigt inläst

Av Av‡ Stängd. Öppen Övergående 
status

Solaris OS har lästs 
in

På Av Öppen Stängd. Normalt 
användningsläge

Tidsgräns för 
bevakningsprogram

Av På Stängd. Öppen Övergående 
status, starta om 
Solaris OS

Solaris OS-
avstängning 
initierad av 
användare*

Av Av‡ Stängd. Öppen Övergående 
status

Ingen ström Av Av Stängd. Öppen Standardstatus

Strömmen till 
systemet stängs av 
användare

Av Av‡ Stängd. Öppen Övergående 
status

Programstatus Användaren väljer 
kritiskt alarm on†

-- På Stängd. Öppen Kritiskt fel 
identifierat

Användaren väljer 
kritiskt alarm off†

-- Av Öppen Stängd. Kritiskt fel löst

Allvarligt
(Alarm1)

Röd Programstatus Användaren väljer 
betydande alarm 
on†

-- På Öppen Stängd. Allvarligt fel 
identifierat

Användaren väljer 
betydande alarm 
off†

-- Av Stängd. Öppen Allvarligt fel löst

Lindrigt
(Alarm2)

Gul Programstatus Användaren väljer 
mindre betydande 
alarm on†

-- På Öppen Stängd. Lindrigt fel 
identifierat

Användaren väljer 
mindre betydande 
alarm off†

-- Av Stängd. Öppen Lindrigt fel löst
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När en användare aktiverar ett alarm visas ett meddelande i systemfönstret. 
Följande meddelande visas t.ex. när ett kritiskt alarm aktiveras: 

Ibland tänds inte tillhörande indikator när ett kritiskt alarm aktiveras. Denna 
implementering kan komma att ändras i framtida versioner.

Användare
(Alarm3)

Gul Programstatus Användaren väljer 
användaralarm on†

-- På Öppen Stängd. Användarfel 
identifierat

Användaren väljer 
användaralarm 
off†

-- Av Stängd. Öppen Användarfel löst

* Användaren kan stänga av systemet med kommandon som t.ex. init0 och init6. Detta inkluderar inte avstängning av strömmen 
till systemet.

† Baserat på analys av feltillståndet kan användaren aktivera alarmet med Solaris-plattformsalarmet API eller ALOM CLI. 

‡ Implementeringen av denna alarmindikatorstatus kan ändras.

§ NC-status är normal stängd status. Denna status representerar standardläget för reläkontakterna i normalt stängt läge.

** NO-status är normal öppen status. Denna status representerar standardläget för reläkontakterna i normalt öppet läge.

SC Alert: CRITICAL ALARM is set

TABELL 3-3 Status på alarmindikatorer och elektriskt isolerade alarm (forts.)

Indikatorer 
och relä-
etiketter Färg

Program- eller 
serverstatus Tillstånd eller åtgärd

Status för 
aktivitets-
indikatorn

Alarm-
indikator-
status

Tillstånd 
för
relä NC§

Tillstånd 
för
relä NO** Kommentarer
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Indikatorer för hårddiskstatus
Hårddiskindikatorerna är synliga till höger när frontinfattningen är nedfälld. 
BILD 3-2 visar indikatorernas placering och TABELL 3-4 ger information om dem.

BILD 3-2 Indikatorer för hårddiskstatus

TABELL 3-4 Indikatorer för hårddiskstatus

Lampa Färg Status Komponentstatus

Service tillåten Blå På Hårddisken kan tas ur utan 
risk.

Av Hårddisken kan inte tas ur för 
tillfället. Ta inte ur hårddisken.

Service krävs Gul På Hårddisken har uppvisat ett fel. 
Den måste kontrolleras.

Av Normaltillståndet.

Aktivitet Grön Blinkar Diskaktivitet

Av Ingen diskaktivitet

Service tillåten

Service krävs

Aktivitet
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Statusindikatorer för nätaggregat
Indikatorerna för nätaggregaten finns på nätaggregatet, på bakpanelen. BILD 3-3 visar 
var indikatorerna sitter. I TABELL 3-5 finns information om dem.

BILD 3-3 Statusindikatorer för nätaggregat

TABELL 3-5 Statusindikatorer för nätaggregat 

Lampa Färg Status Komponentstatus

Uppmärksamhet Gul På Nätaggregatet har stängts av p.g.a. överspänning, 
underspänning eller ett okänt fel.

Blinkar Nätaggregatet har stängts av p.g.a. för stark ström 
eller för hög temperatur.

Av Inga fel.

Likström ut Grön På Utspänningen är inom det normala intervallet.

Av Fel på utspänningen eller nätaggregatet avstängt.

Växelström in
(likström in)

Grön På Inspänningen är acceptabel (en eller två ingångar 
för likström).

Av Fel på inspänningen eller för låg spänning för drift.

Uppmärksamh

Likström

Växelström
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Statusindikatorer på serverns bakpanel
Statusindikatorerna på serverns bakpanel sitter mellan nätaggregatet och Gigabit 
Ethernet-kontakten på baksidan. BILD 3-4 visar serverns statusindikatorer bredvid 
porten Net MGT. TABELL 3-6 innehåller information om de olika indikatorerna.

BILD 3-4 Statusindikatorer på serverns bakpanel

TABELL 3-6 Statusindikatorer på serverns bakpanel 

Lampa Färg Status Komponentstatus

Aktivitet Grön På Servern är igång och kör operativsystemet Solaris.

Av Det finns ingen strömförsörjning eller så körs inte 
Solaris-programvaran.

Fel- Gul På Servern har identifierat ett problem som kräver 
åtgärder från servicepersonal.

Av Inga fel har identifierats på servern.

Platsindikator Vit På Servern kan identifieras med kommandot locator 
eller ALOM-kommandot setlocator.

Av Normaltillståndet.

Aktivitet

Fel-

Platsindikator

10BASE-T Ethernet 
anslutare

Net MGT
28  Netra 210 Server Handbok för systemadministratörer • mars 2006



Statusindikatorer för Ethernet-nätverk
BILD 3-5 visar var statusindikatorerna för Ethernet-nätverk sitter. TABELL 3-7 
innehåller information om dessa indikatorer.

BILD 3-5 Statusindikatorer för Ethernet-nätverk

TABELL 3-7 Statusindikatorer för Ethernet-nätverk 

Lampa Färg Status Komponentstatus

Länk Grön På Fungerande nätverkslänk

Blinkar Överför data

Av Länken nere

hastighet Grön På Hög hastighet

Av Låg hastighet

Länk (x4) Hastighet (x4)
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NVRAM-parametrar
Följande tabell presenterar standardvärdena för NVRAM-parametrarna. Om problem 
uppstår med serverns konfiguration bör du kontrollera att NVRAM-värdena 
överensstämmer med värdena i listan.

Variabelnamn Standardvärde

asr-policy normal

test-args

diag-passes 1

local-mac-address? true

fcode-debug? false

scsi-initiator-id 7

oem-logo

oem-logo? false

oem-banner

oem-banner? false

ansi-terminal? true

screen-#columns 80

screen-#rows 34

ttyb-rts-dtr-off false

ttyb-ignore-cd true

ttyb-rts-dtr-off false

ttya-ignore-cd true

ttyb-mode 9600,8,n,1,-

ttya-mode 9600,8,n,1,-

output-device ttya

input-device ttya

auto-boot-on-error? false

error-reset-recovery sync

load-base 16384

auto-boot? true

network-boot-arguments

boot-command starta

diag-file

diag-device net

boot-file

boot-device disk net

use-nvramrc? false

nvramrc

security-mode Inget standardvärde
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Använda FMA
I och med Solaris 10 har Sun Microsystems introducerat diagnostikverktyget FMA 
(Fault Management Architecture). Bakgrundsprogrammet FMA övervakar status för 
olika systemkomponenter och rapporterar om något fel har inträffat. Rapporten 
innehåller en identifierare. Om den skickas till FMA-webbplatsen kan du få en 
förklaring av felet och en möjlig lösning.

TABELL 3-8 är en enkel beslutstabell med instruktioner för hur du använder FMA.

security-password

security-#badlogins Inget standardvärde

verbosity normal

diag-trigger error-reset power-on-res ...

service-mode? false

diag-script normal

diag-level max

diag-switch? false

TABELL 3-8 Användning av FMA, förenklat 

SITUATION / UPPGIFT / FRÅGA
JA?

Gå till:
NEJ?

Gå till:

Problem indikerat.

Steg 1 Används fjärrtjänster? Steg 2 Steg 3

Steg 2 Är systemet anslutet till Sun? Steg 11 Steg 3

Steg 3 Är operativsystemet Solaris 10 aktivt? Steg 4 Steg 12

Steg 4 Titta efter nya meddelanden i systemfönstret eller /var/adm/messages.

Steg 5 Kommer meddelandet från fmadm? Steg 6 Steg 12

Steg 6 Skriv fmdump i ett terminalfönster.

Steg 7 Finns det meddelande-ID i meddelandet? Steg 8 Steg 12

Steg 8 Öppna följande adress i webbläsaren:
http://www.sun.com/msg

Steg 9 Ange meddelande-ID i fältet. Klicka på Lookup.

Steg 10 Följ de ytterligare instruktioner som visas på skärmen.

Klart!
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Kommandon för felsökning
Det här kapitlet beskriver de kommandon som superanvändaren kan utnyttja för att 
felsöka problem med en Netra 210-server. Följande kommandon behandlas:

■ ”Kommandot iostat” på sidan 32
■ ”Kommandot prtdiag” på sidan 35
■ ”Kommandot prtconf” på sidan 40
■ ”Kommandot netstat” på sidan 43
■ ”Kommandot ping” på sidan 45
■ ”Kommandot ps” på sidan 47
■ ”Kommandot prstat” på sidan 49
■ ”Kommandot prtfru” på sidan 51
■ ”Kommandot psrinfo” på sidan 52 
■ ”Kommandot showrev” på sidan 53

En majoritet av dessa kommandon finns i någon av katalogerna /usr/bin och 
/usr/sbin.

Kommandot iostat
Kommandot iostat rapporterar iterativt I/O-aktivitet för terminal, disk och band, 
liksom processoranvändning.

Steg 11 Service kontaktas automatiskt. Du kommer att bli kontaktad av Sun Service.

Klart!

Steg 12 Använd andra felsökningsverktyg. Se ”Kommandon för felsökning” på 
sidan 32 eller ”Avancerad felsökning” på sidan 55.

Klart!

TABELL 3-8 Användning av FMA, förenklat (forts.)

SITUATION / UPPGIFT / FRÅGA
JA?

Gå till:
NEJ?

Gå till:
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Alternativ

TABELL 3-9 beskriver de olika alternativen till kommandot iostat och hur 
alternativen kan användas för att felsöka en Netra 210-server.

Exempel

Följande exempel visar utmatningen från kommandot iostat och dess alternativ.

TABELL 3-9 Alternativ för iostat 

Alternativ Beskrivning Användningsområden

Inget 
alternativ

Rapporterar status för de lokala I/O-
enheterna.

En treradersrapport med enhetsstatus. 

-c Rapporterar hur stor del av tiden systemet 
har använt till användarläge, systemläge, 
i väntan på I/O och inaktivitet.

En kort rapport med processorstatus.

-e Visar sammanfattande statistik för enhetsfel. 
Det totala antalet fel, hårda fel, mjuka fel och 
transportfel visas.

Ger en kort tabell med summerade fel. 
Kan identifiera krånglande I/O-enheter.

-E Visar all statistik om enhetsfel. Ger enhetsinformation: tillverkare, modellnummer, 
serienummer, storlek och fel.

-n Visar användarvänliga enhetsnamn. Detta format gör det lättare att identifiera olika 
enheter.

-x Rapporterar utökad diskstatistik för alla 
diskenheter. Utmatningen blir en tabell.

Påminner om alternativet -e, men med 
frekvensinformation. Detta kan göra det lättare att 
identifiera oväntat dåliga prestanda för interna 
enheter och andra I/O-enheter på nätverket.

# iostat
   tty        dad0          sd0           nfs1          nfs2           cpu
 tin tout kps tps serv  kps tps serv  kps tps serv  kps tps serv   us sy wt id
   0    5 128  15    6    0   0    0    0   0    0   50   3    9    2  8  4 86

# iostat -c
     cpu
 us sy wt id
  2  7  4 87
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# iostat -e
           ---- errors --- 
device     s/w h/w trn tot 
dad0         0   0   0   0 
sd0          0   2   0   2 
nfs1         0   0   0   0 
nfs2         0   0   0   0 
nfs3         0   0   0   0 
nfs4         0   0   0   0 
nfs5         0   0   0   0 

# iostat -x
                  extended device statistics                   
device       r/s    w/s   kr/s   kw/s wait actv  svc_t  %w  %b 
dad0        12.3    0.9  106.6    3.7  0.0  0.1    5.9   1   4 
sd0          0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0 
nfs1         0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0 
nfs2         1,2    1,1    20,9    21,2  0.0  0.0    9,3   0   2 
nfs3         0,2    0.0    0,9    0.0  0.0  0.0    2,5   0   0 
nfs4         0.0    0.0    0.0    0.0  0.0  0.0    0.0   0   0 
nfs5         1.5    0.0   30.2    0.0  0.0  0.1   38.6   0   4 

# iostat -En
c1t0d0           Soft Errors: 2 Hard Errors: 48 Transport Errors: 0 
Vendor: TSSTcorp Product: CD/DVDW TS-L532A Revision: TM31 Serial No:  
Size: 0,00GB <0 bytes>
Media Error: 36 Device Not Ready: 0 No Device: 12 Recoverable: 0 
Illegal Request: 2 Predictive Failure Analysis: 0 
c0t1d0           Soft Errors: 0 Hard Errors: 0 Transport Errors: 0 
Vendor: SEAGATE  Product: ST973401LSUN72G  Revision: 0156 Serial No: 
04391013AM 
Size: 73,40GB <73400057856 bytes>
Media Error: 0 Device Not Ready: 0 No Device: 0 Recoverable: 0 
Illegal Request: 0 Predictive Failure Analysis: 0 
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Kommandot prtdiag
Kommandot prtdiag visar konfigurations- och diagnostikinformation för systemet. 
I diagnostikinformationen anges eventuella komponenter med fel.

Kommandot prtdiag finns i katalogen /usr/platform/plattformsnamn/sbin/.

Obs! Kommandot prtdiag kan ange kortplatsnummer på ett annat sätt än övriga 
handboken. Detta är normalt.

Alternativ

TABELL 3-10 beskriver de olika alternativen till kommandot prtdiag och hur 
alternativen kan användas för att felsöka en Netra 210-server.

Exempel

Följande exempel visar utmatningen från kommandot prtdiag och dess alternativ.

TABELL 3-10 Alternativ för prtdiag 

Alternativ Beskrivning Användningsområden

Inget alternativ Presenterar systemets komponenter. Identifierar processorns klockfrekvens och 
installerade PCI-kort.

-v Detaljerat läge. Visar när det senaste 
avbrottet i växelströmsmatningen inträffade, 
den senaste informationen om kritiska 
maskinvarufel och (eventuellt) 
omgivningsstatus.

Ger samma information som utan alternativ. 
Dessutom presenteras fläktstatus, temperaturer, 
ASIC- och PROM-version.
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# /usr/platform/sun4u/sbin/prtdiag
System Configuration: Sun Microsystems  sun4u Netra 210
System clock frequency: 167 MHZ
Memory size: 1GB        

==================================== CPUs ====================================
               E$          CPU                  CPU
CPU  Freq      Size        Implementation       Mask    Status      Location
---  --------  ----------  ---------------------  -----   ------      --------
  0  1336 MHz  1MB         SUNW,UltraSPARC-IIIi    3.3    on-line     MB/P0

================================= IO Devices =================================
Bus   Freq      Slot +  Name +
Type  MHz       Status  Path                          Model
----  ----  ----------  ----------------------------  --------------------
pci    66           MB  pci108e,1648 (network)                           
                  okay  /pci@1f,700000/network@2

pci    66           MB  pci108e,1648 (network)                           
                  okay  /pci@1f,700000/network
.
.
.
pci    66         PCI0  pci100b,35 (network)          SUNW,pci-qge       
                  okay  /pci/pci/pci/network

pci    66         PCI0  pci100b,35 (network)          SUNW,pci-qge       
                  okay  /pci/pci/pci/network

============================ Memory Configuration ============================
Segment Table:
-----------------------------------------------------------------------
Base Address       Size       Interleave Factor  Contains
-----------------------------------------------------------------------
0x0                1GB               1           BankIDs 0

Bank Table:
-----------------------------------------------------------
           Physical       Location
ID      ControllerID   GroupID   Size       Interleave Way
-----------------------------------------------------------
0       0             0         1GB        0

Memory Module Groups:
--------------------------------------------------
ControllerID   GroupID  Labels         Status
--------------------------------------------------
0              0        MB/P0/B0/D0    
0              0        MB/P0/B0/D1 
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# /usr/platform/sun4u/sbin/prtdiag -v
System Configuration: Sun Microsystems  sun4u Netra 210
System clock frequency: 167 MHZ
Memory size: 1GB        
==================================== CPUs ====================================
               E$          CPU                  CPU
CPU  Freq      Size        Implementation       Mask    Status      Location
---  --------  ----------  ---------------------  -----   ------      --------
  0  1336 MHz  1MB         SUNW,UltraSPARC-IIIi    3.3    on-line     MB/P0

================================= IO Devices =================================
Bus   Freq      Slot +  Name +
Type  MHz       Status  Path                          Model
----  ----  ----------  ----------------------------  --------------------
pci    66           MB  pci108e,1648 (network)                           
                  okay  /pci@1f,700000/network@2
pci    66           MB  pci108e,1648 (network)                           
                  okay  /pci@1f,700000/network
...
pci    66         PCI0  pci100b,35 (network)          SUNW,pci-qge       
                  okay  /pci/pci/pci/network
pci    66         PCI0  pci100b,35 (network)          SUNW,pci-qge       
                  okay  /pci/pci/pci/network
============================ Memory Configuration ============================
Segment Table:
-----------------------------------------------------------------------
Base Address       Size       Interleave Factor  Contains
-----------------------------------------------------------------------
0x0                1GB               1           BankIDs 0
Bank Table:
-----------------------------------------------------------
           Physical       Location
ID      ControllerID   GroupID   Size       Interleave Way
-----------------------------------------------------------
0       0             0         1GB        0
Memory Module Groups:
--------------------------------------------------
ControllerID   GroupID  Labels         Status
--------------------------------------------------
0              0        MB/P0/B0/D0    
0              0        MB/P0/B0/D1    
============================ Environmental Status ============================
Fan Status:
---------------------------------------
Location       Sensor          Status          
---------------------------------------
F0             RS              okay
F1             RS              okay
F2             RS              okay
F3             RS              okay
PS0            F4              okay
PS0            F5              okay
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PS0            FF_FAN      okay         
---------------------------------------
Temperature sensors:
------------------------------------
Location       Sensor          Status
------------------------------------
MB/P0          T_CORE         okay 
SASPCI         SAS_CONTROLLER okay 
MB             T_ENC          okay 
PS0            FF_OT          okay
------------------------------------
Current sensors:
------------------------------
Location       Sensor          Status
------------------------------
MB         FF_SCSI      okay
PS0        FF_OC        okay
--------------------------------
Voltage sensors:
-------------------------------
Location       Sensor          Status
-------------------------------
MB/P0      V_CORE        okay 
MB         V_VTT         okay 
MB         V_GBE_+2V5    okay 
MB         V_GBE_CORE    okay 
MB         V_VCCTM       okay 
MB         V_+2V5        okay 
MB         V_+1V5        okay 
MB/BAT     V_BAT         okay 
PS0        P_PWR         okay
MB         FF_POK        okay
PS0        FF_UV         okay
PS0        FF_OV         okay
-----------------------------------------
Keyswitch:
-----------------------------------------
Location       Keyswitch   State
-----------------------------------------
MB             SYSCTRL     NORMAL
--------------------------------------------------
Led State:
--------------------------------------------------
Location   Led                   State       Color
--------------------------------------------------
MB         ACT                   on          green           
MB         SERVICE               off         amber           
MB         LOCATE                off         white           
PS0        ACT                   on          green           
PS0        SERVICE               off         amber           
HDD0       SERVICE               off         amber           
HDD0       OK2RM                 off         blue            
HDD1       SERVICE               off         amber           
HDD1       OK2RM                 off         blue            
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MB         CRITICAL              off         red             
MB         MAJOR                 off         red             
MB         MINOR                 off         amber           
MB         USER                  off         amber           
=========================== FRU Operational Status ===========================
-------------------------
Fru Operational Status:
-------------------------
Location        Status   
-------------------------
MB/SC           okay
PS0             okay
HDD1            present
================================ HW Revisions ================================
ASIC Revisions:
-------------------------------------------------------------------
Path                   Device           Status             Revision
-------------------------------------------------------------------
/pci@1f,700000         pci108e,a801     okay               4   
/pci@1e,600000         pci108e,a801     okay               4   
/pci@1c,600000         pci108e,a801     okay               4   
/pci                   pci108e,a801     okay               4   
System PROM revisions:
----------------------
OBP 4.18.3 2005/08/03 14:20 Sun Fire V210/V240,Netra 210/240
OBDIAG 4.18.0 2005/08/03 14:30  
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Kommandot prtconf
Kommandot prtconf presenterar de enheter som är konfigurerade för Netra 210-
servern, på ett sätt som påminner om kommandot show-devs från ledtexten ok.

Kommandot prtconf anger den maskinvara som operativsystemet Solaris har 
identifierat. Om inga maskinvarufel förmodas, men programvaran ändå har problem 
med specifik maskinvara kan prtconf visa huruvida Solaris har identifierat 
maskinvaran och läst in korrekt drivrutin.

Alternativ

TABELL 3-11 beskriver de olika alternativen till kommandot prtconf och hur 
alternativen kan användas för att felsöka en Netra 210-server.

TABELL 3-11 Alternativ för prtconf 

Alternativ Beskrivning Användningsområden

Inget alternativ Visar enhetsträdet för de enheter 
operativsystemet har 
identifierat.

När en maskinvaruenhet har identifierats korrekt innebär 
det att den förmodligen även fungerar korrekt. 
Om meddelandet ”(driver not attached)” visas 
för enheten eller någon underenhet innebär det att enhetens 
drivrutin har skadats eller saknas.

-D Utmatningen liknar utmatningen 
utan alternativ, men drivrutin 
anges.

Kan meddela vilken drivrutin operativsystemet behöver 
eller använder för att hantera enheten.

-p Utmatningen liknar utmatningen 
utan alternativ, men på en 
kortare form.

Tar inte med meddelandet ”(driver not 
attached)”, en översikt av enheterna.

-V Visar versionsnummer och 
datum för den fasta OpenBoot™ 
PROM-programvaran.

Ett snabbt sätt att kontrollera den fasta programvarans 
versionsnummer.
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Exempel

Följande exempel visar utmatningen från kommandot prtconf och dess alternativ.

# prtconf
System Configuration:  Sun Microsystems sun4u 
Memory size: 1024 Megabytes
System Peripherals (Software Nodes):

SUNW,Netra-210
    scsi_vhci, instance #0
    packages (driver not attached)
        SUNW,builtin-drivers (driver not attached)
        deblocker (driver not attached)
        disk-label (driver not attached)
        terminal-emulator (driver not attached)
        dropins (driver not attached)
        kbd-translator (driver not attached)
        obp-tftp (driver not attached)
        SUNW,i2c-ram-device (driver not attached)
        SUNW,fru-device (driver not attached)
        SUNW,asr (driver not attached)
        ufs-file-system (driver not attached)
    chosen (driver not attached)
    openprom (driver not attached)
        client-services (driver not attached)
    options, instance #0
    aliases (driver not attached)
    memory (driver not attached)
    virtual-memory (driver not attached)
    SUNW,UltraSPARC-IIIi (driver not attached)
    memory-controller, instance #0
    pci, instance #0
        network, instance #0
        network (driver not attached)
    pci, instance #1
        isa, instance #0
            flashprom (driver not attached)
            rtc (driver not attached)
            i2c, instance #0
                i2c-bridge (driver not attached)
                i2c-bridge (driver not attached)
                motherboard-fru-prom, instance #0
                chassis-fru-prom, instance #1
                alarm-fru-prom, instance #2
                sas-pci-fru-prom, instance #3
                power-supply-fru-prom, instance #4
                dvd-if-fru-prom, instance #5
                dimm-spd, instance #6
                dimm-spd, instance #7
                rscrtc (driver not attached)
                nvram (driver not attached)
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# prtconf -D
System Configuration:  Sun Microsystems sun4u 
Memory size: 1024 Megabytes
System Peripherals (Software Nodes):

SUNW,Netra-210 (driver name: rootnex)
    scsi_vhci, instance #0 (driver name: scsi_vhci)
    packages
        SUNW,builtin-drivers
. . .
SUNW,UltraSPARC-IIIi (driver name: us)
    memory-controller, instance #0 (driver name: mc-us3i)
    pci, instance #0 (driver name: pcisch)
        network, instance #0 (driver name: bge)
        network (driver name: bge)
    pci, instance #1 (driver name: pcisch)
        isa, instance #0 (driver name: ebus)
            flashprom
            rtc
            i2c, instance #0 (driver name: pcf8584)
                i2c-bridge
                i2c-bridge
                motherboard-fru-prom, instance #0 (driver name: seeprom)
                chassis-fru-prom, instance #1 (driver name: seeprom)
. . .
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Kommandot netstat
Kommandot netstat visar nätverksstatus.

Alternativ

TABELL 3-12 beskriver de olika alternativen till kommandot netstat och hur 
alternativen kan användas för att felsöka en Netra 210-server.

Exempel

Följande exempel visar utmatningen från kommandot netstat och dess alternativ.

TABELL 3-12 Alternativ för netstat 

Alternativ Beskrivning Användningsområden

-i Visar gränssnittets tillstånd, med 
paket in och ut, fel in eller ut, 
kollisioner och kö.

Ett snabbt sätt att få en bild av systemets nätverksstatus.

-i intervall Om du anger ett tal efter 
alternativet -i upprepas netstat 
med ett intervall om intervall 
sekunder.

Detta kan underlätta identifieringen av sporadiska eller 
långvariga nätverkshändelser. Om du skickar utmatningen 
från netstat till en fil kan du granska en hel natts 
aktivitet i efterhand.

-p Visar mediatabellen. Anger MAC-adressen för värdar på delnätet.

-r Visar routningstabellen. Ger routningsinformation.

-n Ersätter värdnamn med IP-adresser. Lämpligt om IP-adressen säger mer än värdnamnet.

# netstat -i 1
    input   bge0      output           input  (Total)    output
packets errs  packets errs  colls  packets errs  packets errs  colls 
32703   0     23906   0     0      35527   0     26730   0     0     
3       0     0       0     0      5       0     2       0     0     
3       0     0       0     0      5       0     2       0     0     
5       0     0       0     0      7       0     2       0     0     
4       0     0       0     0      6       0     2       0     0     
3       0     0       0     0      5       0     2       0     0     
3       0     0       0     0      5       0     2       0     0     
. . .
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# netstat -p

Net to Media Table: IPv4
Device   IP Address               Mask      Flags   Phys Addr 
------ -------------------- --------------- ----- ---------------
bge0   phatair-46           255.255.255.255       08:00:20:92:4a:47
bge0   ns-umpk27-02-46      255.255.255.255       08:00:20:93:fb:99
bge0   moreair-46           255.255.255.255       08:00:20:8a:e5:03
bge0   fermpk28a-46         255.255.255.255       00:00:0c:07:ac:2e
bge0   fermpk28as-46        255.255.255.255       00:50:e2:61:d8:00
bge0   kayakr               255.255.255.255       08:00:20:d1:83:c7
bge0   matlock              255.255.255.255 SP    00:03:ba:27:01:48
bge0   toronto2             255.255.255.255       08:00:20:b6:15:b5
bge0   tucknott             255.255.255.255       08:00:20:7c:f5:94
bge0   mpk28-lobby          255.255.255.255       08:00:20:a6:d5:c8
bge0   d-mpk28-46-245       255.255.255.255       00:10:60:24:0e:00
bge0   224.0.0.0            240.0.0.0       SM    01:00:5e:00:00:00

# netstat -r

Routing Table: IPv4
  Destination           Gateway           Flags  Ref   Use   Interface
-------------------- -------------------- ----- ----- ------ ---------
mpk28-046-n          matlock               U        1      6  bge0
224.0.0.0            matlock               U        1      0  bge0
default              fermpk28a-46          UG       1     22  
localhost            localhost             UH      25   3018  lo0
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Kommandot ping
Kommandot ping kan skicka ICMP ECHO_REQUEST-paket till andra datorer på 
nätverket. Beroende på hur kommandot ping används kan utmatningen hjälpa till 
att identifiera nätverkslänkar eller noder som inte fungerar. Måldatorn anges med 
variabeln värdnamn.

Alternativ

TABELL 3-13 beskriver de olika alternativen till kommandot ping och hur 
alternativen kan användas för att felsöka en Netra 210-server.

TABELL 3-13 Alternativ för ping 

Alternativ Beskrivning Användningsområden

värdnamn Testpaketet skickas till värdnamn, som 
skickar tillbaka det.

Kontrollerar att värden fungerar på nätverket.

-g gateway Tvingar testpaketet att skickas via 
angiven gateway.

Genom att ange olika vägar till en måldator kan du 
testa deras tillförlitlighet separat.

-i gränssnitt Anger vilket gränssnitt som skall 
skicka och ta emot testpaketet.

Ett enkelt sätt att kontrollera andra nätverksgränssnitt 
än det primära.

-n Ersätter värdnamn med IP-adresser. Lämpligt om adressen säger mer än värdnamnet.

-s Skicka ping kontinuerligt varje sekund. 
Ctrl-C avbryter. När du bryter visas 
statistik.

Detta kan underlätta identifieringen av sporadiska 
eller långvariga nätverkshändelser. Om du skickar 
utmatningen från ping till en fil kan du granska en 
hel natts aktivitet i efterhand.

-svR Visar testpaketets väg genom nätverket 
med ensekundsintervall.

Anger testpaketets väg och antal steg. Om du studerar 
olika vägar kan du hitta flaskhalsar.
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Exempel

Följande exempel visar utmatningen från kommandot ping och dess alternativ.

# ping -s teddybear
PING teddybear: 56 data bytes
64 bytes from teddybear (192.146.77.140): icmp_seq=0. time=1. 
ms
64 bytes from teddybear (192.146.77.140): icmp_seq=1. time=0. 
ms
64 bytes from teddybear (192.146.77.140): icmp_seq=2. time=0. 
ms
^C
----teddybear PING Statistics----
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip (ms)  min/avg/max = 0/0/1

# ping -svR teddybear
PING teddybear: 56 data bytes
64 bytes from teddybear (192.146.77.140): icmp_seq=0. time=2. ms
  IP options:  <record route> smuscampk27s02-r01 (192.146.5.123), 
smuscampk14s19-r02-v516 (192.146.5.90), rmpk16a-077 (192.146.77.2), 
teddybear (192.146.77.140), smuscampk16s02-r01 (192.146.5.83), 
smuscampk11s10-r02-v827 (192.146.5.137), fermpk28ap-46 (192.146.46.2), 
matlock (192.146.46.111),  (End of record)
^C
----teddybear PING Statistics----
1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss
round-trip (ms)  min/avg/max = 2/2/2
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Kommandot ps
Kommandot ps presenterar en lista med systemets processer. De olika alternativen 
och möjligheterna att arrangera om kommandots utmatning kan ge en god bild av 
Netra 210-serverns resursanvändning.

Alternativ

TABELL 3-14 beskriver de olika alternativen till kommandot ps och hur alternativen 
kan användas för att felsöka en Netra 210-server.

Exempel

Följande exempel visar utmatningen från kommandot ps och dess alternativ.

TABELL 3-14 Alternativ för ps 

Alternativ Beskrivning Användningsområden

-e Visar information om alla processer. Anger process-ID och körbar fil.

+-f Skapar en fullständig lista. Ger följande processinformation: användar-ID, ID för 
startande process, systemtid vid start och sökvägen till 
den körbara filen.

-o format,... Utmatningen kan konfigureras. 
Formaten pid, pcpu, pmem och 
comm anger process-ID, procentuell 
processoranvändning, procentuell 
minnesanvändning respektive berörd 
körbar fil.

Begränsas till den viktigaste informationen. 
Den procentuella resursanvändningen kan användas för 
att identifiera processer som påverkar systemets 
prestanda eller kan ha hängt sig.

# ps -ef
     UID   PID  PPID  C    STIME TTY      TIME CMD
    root      0      0  0 10:06:30 ?        0:18 sched
    root      1      0  0 10:06:32 ?        0:00 /etc/init -
    root      2      0  0 10:06:32 ?        0:00 pageout
    root      3      0  0 10:06:32 ?        0:00 fsflush
    root      100311      1  0 10:06:50 ?        0:00 /usr/lib/saf/sac -t 300
. . .
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Obs! Om du använder sort med alternativet -r visas kolumnrubrikerna där värdet i den 
första kolumnen är noll.

# ps -eo pcpu,pid,comm|sort -rn
 1.4 100317 /usr/openwin/bin/Xsun
 0.9 100460 dtwm
 0.1 100677 ps
 0.1 100600 ksh
 0.1 100591 /usr/dt/bin/dtterm
 0.1 100462 /usr/dt/bin/sdtperfmeter
 0.1 100333 mibiisa
%CPU    PID COMMAND
 0.0 100652 /bin/csh
. . .

# ps -eo pmem,pid,comm|sort -rn
14,2 100317 /usr/openwin/bin/Xsun
 4.4 100524 /net/dickens/fmsgml60/bin/sunxm.s5.sparc/makersgml
 1,8 100460 dtwm
 1,1 100591 /usr/dt/bin/dtterm
 1,0 100650 /usr/dt/bin/dtterm
 1,0 100494 /usr/dt/bin/dtterm
 1,0 100462 /usr/dt/bin/sdtperfmeter
 1.0 100453 /usr/dt/bin/dtsession
 0.8 100452 /usr/dt/bin/ttsession
. . .
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Kommandot prstat
Kommandot prstat studerar i tur och ordning alla aktiva processer på systemet 
och rapporterar statistik med valt utmatningsläge och vald sorteringsordning. 
Utmatningen från prstat påminner om den från ps.

Alternativ

TABELL 3-15 beskriver de olika alternativen till kommandot prstat och hur 
alternativen kan användas för att felsöka en Netra 210-server.

TABELL 3-15 Alternativ för prstat 

Alternativ Beskrivning Användningsområden

Inget alternativ Visar en sorterad lista med de 
processer som använder mest 
processorkraft. Listan begränsas i längd 
till terminalfönstrets höjd, samt av det 
totala antalet processer. Utmatningen 
uppdateras automatiskt var femte 
sekund. Ctrl-C avbryter.

I utmatningen anges process-ID, användar-ID, mängd 
använt minne, tillstånd, processoranvändning och 
kommandots namn. Normalt sorteras listan efter 
processoranvändning.

-n antal Begränsar utmatningen till angivet 
antal rader.

Begränsar den mängd data som visas, pekar ut de 
största resursutnyttjarna.

-s nyckel Sorterar listan efter parametern nyckel. Exempel på möjliga nycklar är cpu (standard), 
time och size.

-v Detaljerat läge. Visar ytterligare parametrar.
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Exempel

Följande exempel visar utmatningen från kommandot prstat och dess alternativ.

# prstat
   PID USERNAME  SIZE   RSS STATE  PRI NICE      TIME  CPU PROCESS/NLWP       
100688 root     1760K 1376K cpu0    59    0   0:00.00 0.1% prstat/1
100524 mm39236    28M   21M sleep   48    0   0:00.25 0.1% maker6X.exe/1
100317 root       28M   69M sleep   59    0   0:00.25 0.1% Xsun/1
100591 mm39236  7584K 5416K sleep   59    0   0:00.02 0.1% dtterm/1
100333 root     2448K 2152K sleep   58    0   0:00.00 0.0% mibiisa/12
100236 root     2232K 1832K sleep   58    0   0:00.00 0.0% lp/1
100600 root     1872K 1432K run     37    0   0:00.00 0.0% ksh/1
. . .
100403 mm39236  1832K 1368K sleep   59    0   0:00.00 0.0% csh/1
100311 root     1800K 1232K sleep   58    0   0:00.00 0.0% sac/1
Total: 65 processes, 159 lwps, load averages: 0.01, 0.02, 0.04

# prstat -n 5 -s size
   PID USERNAME  SIZE   RSS STATE  PRI NICE      TIME  CPU PROCESS/NLWP       
100524 mm39236    28M   21M sleep   48    0   0:000,26 0,3% maker6X.exe/1
100317 root       28M   69M sleep   59    0   0:000,26 0,7% Xsun/1
100460 mm39236    11M 8760K sleep   59    0   0:00.03 0.0% dtwm/8
100453 mm39236  8664K 4928K sleep   48    0   0:00.00 0.0% dtsession/4
100591 mm39236  7616K 5448K sleep   49    0   0:00.02 0.1% dtterm/1
Total: 65 processes, 159 lwps, load averages: 0.03, 0.02, 0.04

# prstat -n 5 -v
   PID USERNAME USR SYS TRP TFL DFL LCK SLP LAT VCX ICX SCL SIG PROCESS/NLWP  
100692 root      31  62  -   -   -   -   31  -    0 463 57K   0 prstat/1
100524 mm39236  0.6 0.3  -   -   -   -   99  -   89 114  2K   0 maker6X.exe/1
100317 root     0.3 0.5  -   -   -   -   99  -  288  45  2K 108 Xsun/1
100591 mm39236  0.1 0.0  -   -   -   -  100  -   52   9 230   0 dtterm/1
100236 root     0.0 0.0  -   -   -   -  100  -    5   0  52   0 lp/1
Total: 65 processes, 159 lwps, load averages: 0.02, 0.02, 0.03
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Kommandot prtfru
Kommandot prtfru används för att meddela FRU-ID-data från systemet eller 
domänen. Utmatningen är en trädstruktur, med sökvägen i FRU-trädet för varje 
behållare. Utmatningen från kommandot prtfru påminner om den från prtconf.

Alternativ

TABELL 3-16 beskriver de olika alternativen till kommandot prtfru och hur 
alternativen kan användas för att felsöka en Netra 210-server.

Exempel

Följande exempel visar utdata som du kan få med kommandot prfru -c.

TABELL 3-16 Alternativ för prtfru 

Alternativ Beskrivning Användningsområden

Inget alternativ Visar FRU-trädets hierarki och alla 
FRU-ID-behållardata.

I den detaljerade listan anges FRU- och behållardata i 
FRU-trädets hierarki. Identifierar sökvägen för en FRU 
(enhet som kan bytas på plats) i hierarkin.

-c Skriver bara ut behållare med data. 
Detta omfattar inte FRU-trädets 
hierarki.

Gör det enklare att hitta en specifik FRU-komponent. 

# prtfru -c
/frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board (container)
   SEGMENT: SD
      /ManR
      /ManR/UNIX_Timestamp32: Thu Jan 13 17:33:23 CST 2005
      /ManR/Fru_Description: FRUID,INSTR,M’BD,2X1.5GHZ,CPU
      /ManR/Manufacture_Loc: Hsinchu,Taiwan
      /ManR/Sun_Part_No: 3753227
      /ManR/Sun_Serial_No: 003595
      /ManR/Vendor_Name: Mitac International
      /ManR/Initial_HW_Dash_Level: 02
      /ManR/Initial_HW_Rev_Level: 02
      /ManR/Fru_Shortname: MOTHERBOARD
      /SpecPartNo: 885-0316-03
/frutree/chassis/MB?Label=MB/system-board/P0?Label=P0/cpu/B0?Label=
B0/bank/D0?Label=D0/mem-module (container)
. . .
Kapitel 3 Grundläggande felsökning  51



Kommandot psrinfo
Kommandot psrinfo visar information om fysiska och virtuella processorer.

Alternativ

TABELL 3-16 beskriver de olika alternativen till kommandot psrinfo och hur 
alternativen kan användas för att felsöka en Netra 210-server.

Exempel

Följande exempel visar utmatningen från kommandot psrinfo och dess alternativ.

TABELL 3-17 Alternativ för psrinfo 

Alternativ Beskrivning Användningsområden

Inget alternativ Visar status och aktiv tid för varje 
processor.

Identifierar de processorer som fungerar och 
eventuella som inte gör det.

-v Visar ytterligare information om 
processorerna, inklusive: processortyp, 
typ av flyttalsenhet och klockfrekvens.

Anger processorernas egenskaper.

-p Visar antalet processorer. Om detta används tillsammans med alternativet -v 
får du mer information än om du bara använder -v.

# psrinfo
0       on-line   since 05/31/2005 11:03:39

# psrinfo -pv
The physical processor has 1 virtual processor (0)
  UltraSPARC-IIIi (portid 0 impl 0x16 ver 0x33 clock 1336 MHz)
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Kommandot showrev
Kommandot showrev visar versionsinformation för den aktuella maskin- och 
programvaran. Utmatningen från kommandot showrev påminner om den från 
.version.

Alternativ

TABELL 3-16 beskriver de olika alternativen till kommandot showrev och hur 
alternativen kan användas för att felsöka en Netra 210-server.

Exempel

Följande exempel visar utmatningen från kommandot showrev och dess alternativ.

TABELL 3-18 Alternativ för showrev 

Alternativ Beskrivning Användningsområden

Inget alternativ Visar information om systemprogramvaran. Hjälper dig att kontrollera versionsnummer för 
den installerade systemprogramvaran.

-p Visar information om de installerade 
korrigeringarna.

Identifierar de installerade korrigeringarna.

# showrev
Hostname: atqa125
Hostid: 83ad1bfb
Release: 5.10
Kernel architecture: sun4u
Application architecture: sparc
Hardware provider: Sun_Microsystems
Domain: austincampus.Central.Sun.COM
Kernel version: SunOS 5.10 Generic_118835-02

# showrev -p
Patch: 116298-08 Obsoletes:  Requires:  Incompatibles:  Packages: SUNWxsrt, SUNWxrgrt, SUNWxrpcrt, 
SUNWjaxp
Patch: 116302-02 Obsoletes:  Requires:  Incompatibles:  Packages: SUNWxrpcrt
Patch: 113886-27 Obsoletes:  Requires:  Incompatibles:  Packages: SUNWglrt, SUNWgldoc, SUNWglh, 
SUNWglrtu, SUNWglsrz, SUNWgldp, SUNWglsr
Patch: 113887-27 Obsoletes:  Requires:  Incompatibles:  Packages: SUNWglrtx, SUNWglsrx, SUNWgldpx
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KAPITEL 4

Avancerad felsökning

Det här kapitlet behandlar följande diagnostikverktyg som kan användas under 
avancerad felsökning:

■ ”ok-ledtexten” på sidan 55
■ ”Automatisk systemåterställning (ASR)” på sidan 56
■ ”OpenBoot PROM-verktyg” på sidan 59
■ ”OpenBoot-diagnostik” på sidan 63
■ ”Power-On Self-Test” på sidan 66

ok-ledtexten
Under avancerad felsökning kan man ofta behöva använda systemet på dess mest 
grundläggande nivå. Det är en nivå där operativsystemet inte har lästs in, utan de 
kommandon som skrivs in i systemfönstret skickas till den fasta OpenBoot-
programvaran.

▼ Komma till ok-ledtexten
● Öppna ett terminalfönster som superanvändare och skriv följande på 

kommandoraden:

Operativsystemet avslutas. Den fasta OpenBoot-programvaran tar över kontrollen 
av systemet.

# init 0
55



Automatisk systemåterställning (ASR)
ASR består av sjävtestfunktioner och en automatisk konfigurationsfunktion som 
identifierar maskinvarukomponenter och konfigurerar av dem. Genom att göra detta 
kan servern fortsätta även om vissa lindriga maskinvarufel uppstår. 

Om en komponent övervakas av ASR och servern kan köras utan komponenten, 
startas servern om automatiskt om den komponenten får ett fel eller slutar fungera. 
Det här hindrar felaktiga maskinvarukomponenter från att stoppa hela systemet 
eller orsaka upprepade systemkrascher.

Om ett fel identifieras under startsekvensen, inaktiveras den felaktiga komponenten. 
Om systemet kan fortsätta, fortsätter startsekvensen. 

Till denna startfunktion används 1275-klientgränssnittet (via enhetsträdet) för att 
”märka” enheter som antingen felaktiga eller inaktiverade genom att skapa en lämplig 
”statusegenskap” i motsvarande nod i enhetsträdet. Operativsystemet Solaris 
aktiverar inte drivrutiner för delsystem som är markerade som felaktiga eller 
inaktiverade. 

Så länge den felaktiga komponenten är elektroniskt vilande (dvs. så länge den inte 
orsakar slumpmässiga bussfel, signalbrus eller liknande) kan systemet startas om 
automatiskt och återuppta driften medan användaren kontaktar en reparatör.

När en enhet misslyckas eller inaktiveras har bytts ut mot en ny, ändrar OpenBoot-
programmet automatiskt status på enheten vid nästa start.

Obs! ASR aktiveras inte förrän du gör det manuellt. Se ”Aktivera automatisk 
återställning” på sidan 58.

Alternativ för automatisk start
Inställningen auto-boot? avgör om den inbyggda programvaran ska starta 
operativsystemet automatiskt efter varje återställning. Standardinställningen är 
true.

Inställningen auto-boot-on-error? styr om systemet ska startas om med 
dekonfigurerade komponenter om det påträffas ett felaktigt delsystem. 
Standardinställningen för auto-boot-on-error? är false. Både auto-boot? 
och auto-boot-on-error? måste ha ställts in på true för att systemet ska kunna 
startas om automatiskt med dekonfigurerade komponenter. 
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▼ Aktivera automatisk start med dekonfigurerade 
komponenter

1. Gå till ok-ledtexten.

Se ”Komma till ok-ledtexten” på sidan 55.

2. Skriv:

Obs! Systemet försöker inte utföra en start med dekonfigurerade komponenter efter 
kritiska fel som inte kan undvikas, även om du har aktiverat funktionen. Exempel på 
kritiska fel som inte kan undvikas finns i ”Sammanfattning av felhantering” på 
sidan 57.

Sammanfattning av felhantering
Felhanteringen under startsekvensen kan delas in i följande tre kategorier:

■ Om inga fel identifieras vid POST- eller OpenBoot-diagnostik görs ett försök att 
starta om systemet om auto-boot? är true.

■ Om enbart fel som inte är allvarliga identifieras vid POST- eller OpenBoot-
diagnostik görs ett försök att starta om systemet om auto-boot? är true och 
auto-boot-on-error? är true. 

Obs! Om POST eller OpenBoot-diagnostik påträffar ett icke-kritiskt fel i samband 
med den normala startenheten, dekonfigureras den felaktiga enheten automatiskt 
och det görs ett försök att starta systemet med nästkommande startenhet, enligt 
konfigurationsvariabeln boot-device.

■ Om ett allvarligt fel identifieras vid POST- eller OpenBoot-diagnostik, startas 
systemet inte om oberoende av inställningarna för auto-boot? eller auto-
boot-on-error?. Till allvarliga fel som inte kan korrigeras räknas:

■ Fel i alla processorer
■ Fel i alla logiska minnesbanker
■ Fel i cyklisk redundanskontroll (CRC) av Flash RAM-minnet
■ Kritiskt fel på FRU/PROM-konfigurationsdata
■ Kritiskt ASIC-fel (Application Specific Integrated Circuit)

ok setenv auto-boot? true
ok setenv auto-boot-on-error? true
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▼ Aktivera automatisk återställning
1. Gå till ok-ledtexten.

Se ”Komma till ok-ledtexten” på sidan 55.

2. Konfigurera ASR på systemet. Skriv:

3. Aktivera ASR. Skriv:

Systemet lagrar parameterändringarna permanent och startas automatiskt.

▼ Stänga av ASR
1. Gå till ok-ledtexten.

Se ”Komma till ok-ledtexten” på sidan 55.

2. Avkonfigurera diagnostiklägen. Skriv:

3. Stäng av ASR. Skriv:

Systemet lagrar parameterändringarna permanent och startas automatiskt.

ok setenv diag-switch? true
ok setenv auto-boot? true
ok setenv auto-boot-on-error? true

ok reset-all

ok setenv diag-switch? false

ok reset-all
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OpenBoot PROM-verktyg
När systemet är inaktivt kan OpenBoot PROM ge information från ett antal 
grundläggande verktyg:

■ ”Verktyget show-devs” på sidan 59
■ ”Verktyget watch-net” på sidan 60
■ ”Verktyget probe-scsi” på sidan 60
■ ”Verktyget probe-ide” på sidan 61
■ ”Verktyget banner” på sidan 61
■ ”Verktyget watch-clock” på sidan 62
■ ”Verktyget date” på sidan 62
■ ”Verktyget .version” på sidan 62

Obs! I exempeldata i det här kapitlet anger {0} och {1} vilken CPU (CPU0 eller 
CPU1) i en Netra 210-server med två processorer som ansvarar för ok-ledtexten.

Verktyget show-devs
Verktyget show-devs presenterar de enheter i Netra 210-servern som OpenBoot 
PROM har identifierat. Exempel:

{1} anger att det är CPU1 som ansvarar för ledtexten ok. Om någon installerad 
enhet saknas i listan bör du kontrollera kortplatsen eller kabelanslutningarna för den 
aktuella enheten.

{1} ok show-devs
/pci@1d,700000
/pci@1c,600000
/pci@1e,600000
/pci@1f,700000
/memory-controller@0,0
/SUNW,UltraSPARC-IIIi@0,0
/virtual-memory
/memory@m0,0
/aliases
/options
/openprom
. . .
/packages/kbd-translator
/packages/dropins              
/packages/terminal-emulator
/packages/disk-label
/packages/deblocker
/packages/SUNW,builtin-drivers
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Verktyget watch-net
Verktyget watch-net övervakar paketen på det primära nätverksgränssnittet. 
Exempel:

■ Om du inte ser några punkter (.) detekteras ingen nätverksaktivitet. 
Kontrollera Ethernet-kabeln.

■ Om du ser många X innebär det att det förekommer för många kollisioner eller 
paket som skadas/försvinner på nätverket. Felsök hela nätverket.

Verktyget probe-scsi
Verktyget probe-scsi anger tillverkare och modell för de enheter som finns 
anslutna till SCSI-bussen. Exempel:

Om information om någon installerad enhet saknas bör du kontrollera 
kabelanslutningarna inuti chassit till Netra 210-servern.

{1} ok watch-net
100 Mbps FDX Link up
Looking for Ethernet Packets.
’.’ is a Good Packet.  ’X’ is a Bad Packet.
Type any key to stop.
........

{1} ok probe-scsi
This command may hang the system if a Stop-A or halt command
has been executed.  Please type reset-all to reset the system 
before executing this command. 
Do you wish to continue? (y/n) y

MPT Version 1.05, Firmware Version 0.02.24.00

Target 1
  Unit 0   Disk     SEAGATE ST973401LSUN72G 0156    143374739 Blocks, 73 GB
  SASAddress 5c50000000411bc1  PhyNum 1 
60  Netra 210 Server Handbok för systemadministratörer • mars 2006



Verktyget probe-ide
Verktyget probe-ide anger tillverkare och modell för de enheter som finns 
anslutna till IDE-bussarna. Exempel:

Om information om någon installerad enhet saknas bör du kontrollera 
kabelanslutningarna inuti chassit till Netra 210-servern.

Verktyget banner
Verktyget banner visar samma meddelande som under systemstarten. 
I meddelandet ingår:

■ Systemmodell
■ Versionsnummer för fast programvara
■ Installerat minne
■ Serienummer
■ Ethernet-adress
■ Värd-ID

Exempel:

Om informationen i startmeddelandet verkar fel kan det tyda på problem med 
minne, NVRAM eller flash-PROM på systemkortet.

{1} ok probe-ide
This command may hang the system if a Stop-A or halt command
has been executed.  Please type reset-all to reset the system 
before executing this command. 
Do you wish to continue? (y/n) y
  Device 0  ( Primary Master ) 
         Removable ATAPI Model: TSSTcorpCD/DVDW TS-L532A                

  Device 1  ( Primary Slave ) 
         Not Present

  Device 2  ( Secondary Master ) 
         Not Present

  Device 3  ( Secondary Slave ) 
         Not Present

{1} ok banner
Netra 210, No Keyboard
Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. Med ensamrätt.
OpenBoot 4.18.3, 1024 MB memory installed, Serial #61676539.
Ethernet address 0:3:ba:ad:1b:fb, Host ID: 83ad1bfb.
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Verktyget watch-clock
Verktyget watch-clock visar en sekundräknare som uppdateras en gång per sekund. 
Exempel:

Om sekundvärdet inte ändras, eller intervallet inte tycks vara en verklig sekund, 
tyder detta på fel i realtidsklockan på systemkortet.

Verktyget date
Verktyget date visar aktuellt datum och klockslag från realtidsklockan. Exempel:

Om realtidsklockan är otillförlitlig eller datum och klockslag inte stämmer när 
systemet har varit avstängt, bör du byta batteri.

Verktyget .version
Verktyget .version anger aktuellt versionsnummer för följande installerade 
funktioner:

■ Utgåvepaket
■ OpenBoot PROM
■ OpenBoot-diagnostik
■ POST

Exempel:

{1} ok watch-clock
Watching the ’seconds’ register of the real time clock chip.
It should be ’ticking’ once a second.
Type any key to stop.
14 

{1} ok date
09/17/2005 02:42:56  GMT 

{1} ok .version
Release 4.18.3  created 2005/08/03 14:20
OBP 4.18.3 2005/08/03 14:20 Sun Fire V210/V240,Netra 210/240
OBDIAG 4.18.0 2005/08/03 14:30  
POST 4.18.3 2005/08/03 14:40
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OpenBoot-diagnostik
I OpenBoot PROM-programvaran finns det en uppsättning test som du kan använda 
för att diagnostisera problem med komponenterna på systemkortet och systemets 
gränssnitt till olika tillbehör. Testen i OpenBoot-diagnostiken är generella och 
arbetar nära maskinvaran. På så vis kan du lättare koppla ett problem till en specifik 
komponent. I det här avsnittet behandlas följande ämnen:

■ ”Starta OpenBoot-diagnostik” på sidan 63
■ ”OBDiag-menyn” på sidan 64
■ ”Starta ett test” på sidan 65
■ ”Test i OpenBoot-diagnostiken” på sidan 65

▼ Starta OpenBoot-diagnostik
Du kan starta OpenBoot-diagnostiken från systemfönstret till det system du vill 
testa, eller genom en Tip-anslutning.

1. Gå till ok-ledtexten.

Se ”Komma till ok-ledtexten” på sidan 55.

2. Ställ in egenskapen auto-boot? till false. Starta om systemet. Skriv:

Systemet startas om. Ledtexten ok visas igen.

3. Ställ in egenskapen diag-switch? till true. Starta OpenBoot-diagnostiken. 
Skriv:

ok setenv auto-boot? false
ok reset-all

ok setenv diag-switch? true
ok obdiag
Kapitel 4 Avancerad felsökning  63



OBDiag-menyn
När OpenBoot-diagnostiken startas söks systemet av efter enhetsnoder. Om någon 
PCI-kortskomponent uppfyller IEEE 1275 kan anslutningen kontrolleras. Om enheten 
har en självtestfunktion kan den utnyttjas. När avsökningen är klar visar OpenBoot-
diagnostiken en interaktiv meny med tillgängliga test. Exempel:

Vilka diagnostikfunktioner som visas är dynamiskt. Om någon enhetsnod inte kan 
identifieras visas den inte i menyn. 

Du kan konfigurera OpenBoot-diagnostiken. Vid enklare test bör du använda 
följande parametervärden:

Dessa inställningar lagras permanent i NVRAM-parametern test-args.

Obs! Kommandot help kan ge information om hur du konfigurerar OpenBoot-
diagnostiken.

 _____________________________________________________________________________
|                                 o b d i a g                                |
|_________________________ _________________________ _________________________|
|                         |                         |                         |
|  1 LSILogic,sas@1       |  2 flashprom@2,0        |  3 i2c@0,320            |
|  4 ide@d                |  5 network@0            |  6 network@1            |
|  7 network@2            |  8 network@2            |  9 network@2            |
| 10 network@2,1          | 11 network@2,1          | 12 network@3            |
| 13 rmc-comm@0,3e8       | 14 rtc@0,70             | 15 scsi@2               |
| 16 scsi@2,1             | 17 serial@0,2e8         | 18 serial@0,3f8         |
|_________________________|_________________________|_________________________|
|       Commands: test test-all except help what setenv set-default exit      |
|_____________________________________________________________________________|
|                   diag-passes=1 diag-level=max test-args=                   |
|_____________________________________________________________________________|

obdiag> 

obdiag> setenv diag-passes 1
obdiag> setenv diag-level max
obdiag> setenv test-args verbose,subtests
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▼ Starta ett test
● Välj önskat test genom att skriva test följt av numret från menyn. Tryck på Retur. 

Om vi fortsätter med föregående exempel:

I detta exempel startas diagnostik för IDE-gränssnittet.

Test i OpenBoot-diagnostiken
I TABELL 4-1 presenteras alla test i OpenBoot-diagnostiken med beskrivningar och 
vad ett fel under respektive test kan innebära.

obdiag> test 4

TABELL 4-1 Använda testen i OpenBoot-diagnostiken 

Test i OpenBoot-diagnostiken Beskrivning Möjlig orsak till fel

LSILogic,sas@1 Kontrollerar SAS-kortet. SAS-kortet sitter inte korrekt i kortplatsen. Sätt det på 
plats igen eller byt ut det.

flashprom@2,0 Kontrollerar huvuden och 
kontrollsummor.

Problem med systemkortets flash-PROM. Kontrollera 
systemkortet. Det kan behöva bytas ut.

i2c@0,320 Kontrollerar enheter och 
minnes-PROM på I2C-
bussen.

Problem med I2C-bussen eller dess styrenhet, 
SEEPROM på systemkortet, SEEPROM på DIMM 
eller systemkortets klockgenerator. Kontrollera 
DIMM-minnet eller systemkortet. 

ide@d Kontrollerar IDE-
styrenheten och meddelar 
identifikationsinformation 
för de enheter som finns 
anslutna till IDE-bussen.

Problem med hårddisken, den optiska enheten, IDE-
kablarna eller kretsen för I/O-delsystemet. 

network@0 -

network@3

Testar nätverkskretsen. Problem med nätverket eller styrkretsen för Gigabit 
Ethernet på systemkortet. 

rmc-comm@0,3e8 Kontrollerar stödkretsarna 
till ALOM.

Problem med kretsarna för övervakning via serie- 
eller nätverksport på systemkortet.

rtc@0,70 Testar realtidsklockan. Problem med batterier eller kretsen M5819. 
Kontrollera batteriet eller systemkortet. 
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Power-On Self-Test
Självtestet vid start (POST) testar komponenterna på systemkortet. Testets utmatning 
kan läsas i realtid genom en Tip-anslutning. I det här avsnittet behandlas följande 
ämnen:

■ ”Kommandot post” på sidan 66
■ ”Diagnostiknivåer” på sidan 67
■ ”Detaljrikedom i utmatningen” på sidan 67
■ ”Ställa in POST” på sidan 68
■ ”Meddelanden från POST” på sidan 69

Kommandot post
Med kommandot post kan du ersätta NVRAM-inställningarna och köra POST 
när du själv vill med andra diagnostiknivåer och inställningar för detaljrikedom i 
utmatningen. Exempel:

där:

■ nivå är off, min, max eller menus
■ detaljer är none, min, normal, max eller debug

Om du inte anger någon diagnostiknivå eller detaljrikedom använder kommandot 
post NVRAM-inställningarna diag-level och verbosity. 

scsi@2

scsi@2,1

Testar SCSI-styrenheterna. Problem med den externa SCSI-enheten eller kretsen 
LSA0725. Kontrollera SCSI-anslutningen på baksidan, 
den externa SCSI-enheten och dess kabel, eller 
systemkortet.

serial@0,2e8

serial@0,3f8

Testar den sekundära eller 
primära serieporten med 
olika datahastigheter.

Problem med enheten som är ansluten till serieporten 
eller kretsen för I/O-delsystemet. Om den externa 
enheten tycks fungera kontrollerar du systemkortet. 

ok post nivå detaljer

TABELL 4-1 Använda testen i OpenBoot-diagnostiken (forts.)

Test i OpenBoot-diagnostiken Beskrivning Möjlig orsak till fel
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Diagnostiknivåer
TABELL 4-2 anger vilka test som utförs vid respektive diagnostiknivå; off, min, max 
och menus.

Detaljrikedom i utmatningen
I TABELL 4-3 beskrivs den utmatning som ges med de olika inställningarna för 
detaljrikedom; none, min, normal, max och debug.

Obs! Utmatningen med detaljnivån max motsvarar i princip vad som skrevs ut i 
tidigare versioner av POST.

Obs! Under POST kan du växla mellan none, min, normal, max och debug genom 
att trycka på Ctrl-V.

TABELL 4-2 Test som utförs med diagnostiknivåerna off, min, max och menus 

Nivån off Nivån min Nivån max Nivån menus

Ingen testning 
alls.

• Initierar kritiska CPU-
funktioner

• CPU-test
• I2C-test för CPU
• CPU-minne
• Kontroll av CPU-stift
• Test av intern cache
• CPU-minnesvandring
• Test av I/O-bryggkrets

Motsvarar nivån 
min, men med mer 
fullödiga minnestest.

Interaktiv testning 
för de viktigaste 
testgrupperna. 
Användaren styr 
vad som testas.

TABELL 4-3 Den utmatning som ges med detaljnivåerna none, min, normal, max och 
debug 

Detaljnivån none Detaljnivån min Detaljnivån normal Detaljnivån max Detaljnivån debug

Ingen utmatning 
ges.

Den enda texten som 
visas är följande:
Executing Power On 
Self Test

• Versionsinformation visas.
• Aktiva testgrupper anges.

De flesta stegen i 
POST anges.

Alla steg i POST 
meddelas i detalj.
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▼ Ställa in POST
Om du vill köra POST och granska utmatningen gör du så här:

1. Gå till ok-ledtexten på det system där du vill köra POST.

Se ”Komma till ok-ledtexten” på sidan 55.

2. Ange hastigheten i baud. Skriv:

3. Stäng av diagnostik och automatisk start. Skriv:

4. Skapa en Tip-anslutning med en seriell enhet och de parametrar som anges i 
TABELL 4-4.

5. Tryck på Retur några gånger på den seriella enheten för att synkronisera de båda 
systemens handskakning. 

ok-ledtexten bör visas på den seriella enheten. 

6. Skriv kommandot post på den seriella enheten.

Exempel:

POST utförs.

Under POST blinkar systemets plats- och serviceindikatorer. De återgår till sitt 
tidigare tillstånd efter POST.

ok setenv ttya-mode 9600,8,n,1,-

ok setenv diag-switch? false
ok setenv auto-boot? false

TABELL 4-4 Parametrar för kommunikation med seriell terminal 

Parameter Värde

Baud
Databitar
Paritet
Stoppbitar
Handskakning
Duplex

9600
8
Ingen
1
Ingen
Full

ok post min max
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Obs! Under POST kan du avbryta genom att trycka på Ctrl-X på den seriella 
enheten. POST återför då kontrollen över systemet till OpenBoot PROM.

Meddelanden från POST
Det finns tre kategorier av POST-meddelanden. De beskrivs i TABELL 4-5:

För att se en översikt av resultaten från den senaste körningen av POST skriver du 
från ok-ledtexten:

TABELL 4-5 Meddelanden från POST 

Meddelandetyp Beskrivning Exempel

Fel Om ett fel inträffar under POST visas 
ett felmeddelande. Felmeddelandet 
avgränsas av ERROR och END_ERROR. 
Flera felmeddelanden kan uppträda 
under olika delar av POST-processen, 
för samma underliggande fel.

0>ERROR: TEST = Probe and Setup Memory
0>H/W under test = CPU0 Memory
0>Repair Instructions: Replace items in 
order listed by ’H/W under test’ above
0>MSG = ERROR:  miscompare on mem test!
Address: 00000000.00000000
Expected: a5a5a5a5.a5a5a5a5
Observed: a5a6a5a5.a5a5a5a5
0>END_ERROR

Varning Varningsmeddelanden påminner om 
felmeddelanden, men texten i början 
och slutet är i stället WARNING och 
END_WARNING. 
Varningsmeddelanden saknar raden 
Repair Instructions. 

0>WARNING: TEST = Probe and Setup Memory
0>H/W under test = CPU0 Memory
0>MSG = DIMM size does not match for dimm 
set 0, Dimm0=00000000.40000000, Dimm1=
00000000.20000000
0>END_WARNING

Info Infomeddelanden är enkla. De 
föregås bara av texten INFO. 
Infomeddelanden ger information 
som inte är kritisk.

0>Probe and Setup Memory
0>INFO: 1024MB Bank 0, Dimm Type X4 
0>INFO: 1024MB Bank 1, Dimm Type X4 
0>INFO: 1024MB Bank 2, Dimm Type X4 
0>INFO: 1024MB Bank 3, Dimm Type X4 

ok show-post-results
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BILAGA A

Programgränssnitt för alarmrelä

Denna bilaga innehåller ett exempelprogram som illustrerar hur du använder 
get/set för status på alarm. Program kan använda ioctl-funktionen 
LOMIOCALSTATE för att få status på varje alarm och ioctl LOMIOCALCTL för att ställa 
in alarmen individuellt. Mer information om alarmindikatorer finns i 
”Alarmstatusindikatorer” på sidan 23.

KODEXEMPEL A-1 Exempelprogram för get/set av status på alarm 

#include <sys/types.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include "lom_io.h"
 
#define ALARM_INVALID   -1
#define LOM_DEVICE  "/dev/lom"
 
static void usage();
static void get_alarm(const char *alarm);
static int set_alarm(const char *alarm, const char *alarmval);
static int parse_alarm(const char *alarm);
static int lom_ioctl(int ioc, char *buf);
static char *get_alarmval(int state);
static void get_alarmvals();
 
 
main(int argc, char *argv[])
{
 
        if (argc < 3) {
                usage();
                if (argc == 1)
                        get_alarmvals();
                exit (1);
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        }
 
        if (strcmp(argv[1], "get") == 0) {
                if (argc != 3) {
                        usage();
                        exit (1);
                }
                        get_alarm(argv[2]);
        }
        annars
        if (strcmp(argv[1], "set") == 0) {
                if (argc != 4) {
                        usage();
                        exit (1);
                }
                set_alarm(argv[2], argv[3]);
        } else {
                usage();
                exit (1);
        }
}
 
static void
usage()
{
        printf("syntax: alarm [get|set] [crit|major|minor|user] [on|off]\n");
}
 
static void
get_alarm(const char *alarm)
{
        ts_aldata_t     ald;
        int altype = parse_alarm(alarm);
        char *val;
 
        if (altype  == ALARM_INVALID) {
                usage();
                exit (1);
        }
 
        ald.alarm_no = altype;
        ald.alarm_state = ALARM_OFF;
 
        lom_ioctl(LOMIOCALSTATE, (char *)&ald);
 
        if ((ald.alarm_state != ALARM_OFF) &&
                        (ald.alarm_state != ALARM_ON)) {
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                printf("Ogiltigt värde returnerades: %d\n", ald.alarm_state);
                exit (1);
        }
 
        printf("ALARM.%s = %s\n", alarm, get_alarmval(ald.alarm_state));
}
 
static int
set_alarm(const char *alarm, const char *alarmstate)
{
        ts_aldata_t     ald;
        int alarmval = ALARM_OFF, altype = parse_alarm(alarm);
 
        if (altype  == ALARM_INVALID) {
                usage();
                exit (1);
        }
 
        if (strcmp(alarmstate, "on") == 0)
                alarmval = ALARM_ON;
        annars
        if (strcmp(alarmstate, "off") == 0)
                alarmval = ALARM_OFF;
        else {
                usage();
                exit (1);
        }
 
        ald.alarm_no = altype;
        ald.alarm_state = alarmval;
 
        if (lom_ioctl(LOMIOCALCTL, (char *)&ald) != 0) {
                printf("Det gick inte att ställa in ALARM.%s till %s\n", alarm, 
alarmstate);
                return (1);
        } else {
                printf("Alarmet ALARM.%s ställdes in till %s\n", alarm, 
alarmstate);
                return (1);
        }
}
 
static int
parse_alarm(const char *alarm)
{
        int altype;
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        if (strcmp(alarm, "crit") == 0)
                altype = ALARM_CRITICAL;
        annars
        if (strcmp(alarm, "major") == 0)
                altype = ALARM_MAJOR;
        annars
        if (strcmp(alarm, "minor") == 0)
                altype = ALARM_MINOR;
        annars
        if (strcmp(alarm, "user") == 0)
                altype = ALARM_USER;
        else {
                printf("ogiltigt alarmvärde: %s\n", alarm);
                altype = ALARM_INVALID;
        }
 
        return (altype);
 
}
 
static int
lom_ioctl(int ioc, char *buf)
{
        int fd, ret;
 
        fd = open(LOM_DEVICE, O_RDWR);
 
        if (fd == -1) {
                printf("Fel vid öppnande av enhet: %s\n", LOM_DEVICE);
                exit (1);
        }
 
        ret = ioctl(fd, ioc, (void *)buf);
 
        close (fd);
 
        return (ret);
}
 
static char *
get_alarmval(int state)
{
        if (state == ALARM_OFF)
                return ("off");
        annars
        if (state == ALARM_ON)
                return ("on");
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        annars
                return (NULL);
}
static void
get_alarmvals()
{
        get_alarm("crit");
        get_alarm("major");
        get_alarm("minor");
        get_alarm("user"); 
}
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