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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u een nieuwe schijf handmatig kunt scannen en detecteren in
onbijgewerkte cachemotoren in Cisco Videoscape Distribution Suite - Transparent Caching (VDS -
TC).

Achtergrondinformatie

Wanneer een nieuwe schijf wordt vervangen, wordt het in VDS-TC opgenomen cachevolume aan
het eind van de vervangingsprocedure ingevoerd. Door dit proces, de vervangen disk updates op
alle cachemotoren. Indien dit proces echter om welke reden dan ook niet is voltooid, worden
sommige cachemotoren niet met deze vervangen schijf bijgewerkt.

Procedure

mppBusRescan - het script maakt het mogelijk nieuwe logische schijven toe te voegen zonder dat
de server opnieuw hoeft te worden opgestart. Met dit script kan je nieuwe array apparaten
ontdekken, niet in kaart gebrachte of losgekoppelde apparaten verwijderen en de grootte van de
apparaten aanpassen.

Login op een cachemachine van management. Voer de ssh ce-x opdracht in, waarbij x het
cachemotornummer is.

1.

Typ de opdracht /opt/pang/bin/fdisk.sh om de schijf te controleren:
ce-10:~ # /opt/pang/bin/fdisk.sh

(skip)

PeerApp,0023,U /dev/sdy1

PeerApp,0024,U /dev/sdx1

PeerApp,0025,U /dev/sdz1

PeerApp,0027,U /dev/sdab1

(skip)

<Note:There is no volume26>

2.

Voer variaties in van de opdracht mppBusRescan om de niet-toegewezen schijf te
verwijderen, een nieuwe schijf te scannen en bij te werken: Voer de opdracht
mppBusRescan-d in om de niet-ingedeelde of losgekoppelde apparaten te verwijderen:

3.



   

ce-10:~ # mppBusRescan -d

Searching for unmapped or disconnected MPP devices.

No MPP device found unmapped or disconnected.

Typ de opdracht mppBusRescan -s om op nieuwe apparaten te scannen:
ce-10:~ # mppBusRescan -s

(skip)

scan iSCSI software initiator host /sys/class/scsi_host/host26...

found 26:0:0:1 ------ <Note: Found a new disk for volume26>

scan iSCSI software initiator host /sys/class/scsi_host/host27...

no new device found

scan iSCSI software initiator host /sys/class/scsi_host/host28...

no new device found

(skip)

run /usr/sbin/mppUtil -s busscan...

scan mpp virtual host /sys/class/scsi_host/host31...

no new virtual device found

Voer de opdracht mppBusRescan -u in om de opnieuw in kaart gebrachte apparaten bij te
werken:
ce-10:~ # mppBusRescan -u

Searching for remapped MPP devices.

No MPP device found remapped.

Controleer of de nieuwe schijf is gedetecteerd en gemonteerd op de cache-motor:
ce-10:~ # /opt/pang/bin/fdisk.sh

(skip)

PeerApp,0025,U /dev/sdz1

PeerApp,0026,U /dev/sddr1 -------- <Note: Volume26 was updated>

PeerApp,0027,U /dev/sdab1

(skip)
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