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Introdução

Este original descreve as etapas exigidas para substituir a unidade de disco rígido defeituosa
(HDD) em um server em uma instalação de Ultra-M.

Este procedimento aplica-se para o ambiente de um Openstack com versão do NEWTON onde o
ESC não controla o CPAR e o CPAR é instalado diretamente na máquina virtual (VM) distribuída
no Openstack.

Informações de Apoio

Ultra-M é uma solução móvel virtualizada pré-embalada e validada do núcleo do pacote projetada
a fim simplificar o desenvolvimento de funções da rede virtual (VNFs). OpenStack é o
gerente virtual da infraestrutura (VIM) para Ultra-M e consiste nestes tipos de nó:

Cálculo●

Disco do armazenamento do objeto - Cálculo (OSD - Cálculo)●

Controlador●

Plataforma de OpenStack - Diretor (OSPD)●

A arquitetura de nível elevado de Ultra-M e os componentes envolvidos são descritos nesta
imagem:



Este original é pretendido para o familiar dos Ciscos personnel com plataforma de Cisco Ultra-M e
detalha as etapas exigidas ser realizado em OpenStack em nível na altura da substituição do
server OSPD.

Note: A liberação M 5.1.x é considerada ultra a fim definir os procedimentos neste original.

Abreviaturas
VNF Função da rede virtual
Espanador Método do procedimento

OSD Discos do armazenamento
do objeto

OSPD Diretor da plataforma de
OpenStack

HDD Unidade de disco rígido

SSD Movimentação de circuito
integrado

VIM Gerente virtual da
infraestrutura

VM Máquina virtual
EM Element Manager
UA Ultra Automation Services

UUID Universalmente identificador
exclusivo



Trabalhos do espanador

Única falha HDD

Cada server de Baremetal é fornecida com duas movimentações HDD a fim atuar como o1.



DISCO DE INICIALIZAÇÃO na configuração da invasão 1. Em caso da única falha HDD,
desde que há uma Redundância nivelada RAID 1, a movimentação defeituosa HDD pode
estar quente trocada.
O procedimento para substituir um componente defeituoso no server UCS C240 M4 pode
ser consultado de: Substituindo os componentes de servidor.

2.

Em caso da única falha HDD, somente o HDD defeituoso é trocada quente e daqui nenhum
procedimento de upgrade BIOS é exigido após a substituição de discos novos.

3.

Após a substituição dos discos, você deve esperar a sincronização dos dados entre os
discos. Pôde tomar horas para terminar.

4.

Em Openstack baseou a solução (de Ultra-M), UCS 240M4 que o server baremetal pode
pegar um destes papéis: Cálculo, OSD-cálculo, controlador e OSPD. As etapas exigidas
segurando a única falha HDD em cada um destes papéis do servidor são as mesmas e a
seção aqui descreve os exames médicos completos a ser executados antes da troca quente
do disco.

5.

Única falha HDD no server do cálculo

Se a falha de movimentações HDD é observada no UCS 240M4 que atua como o nó do
cálculo, faça este exames médicos completos antes que você execute a troca quente do
disco defeituoso.

1.

Identifique os VM que é executado neste server e verifique que o estado das funções é bom.2.

Identifique os VM hospedados no nó do cálculo

Identifique os VM que são hospedados no server do cálculo e verifique que são ativos e corredor.

[stack@director ~]$ nova list

| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-

4.localdomain |

  

Exames médicos completos

Etapa 1. Execute o comando /opt/CSCOar/bin/arstatus no operating system (OS) em nível.

[root@aaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus

Cisco Prime AR RADIUS server running       (pid: 24834)

Cisco Prime AR Server Agent running        (pid: 24821)

Cisco Prime AR MCD lock manager running    (pid: 24824)

Cisco Prime AR MCD server running          (pid: 24833)

Cisco Prime AR GUI running                 (pid: 24836)

SNMP Master Agent running                (pid: 24835)

[root@wscaaa04 ~]#

Etapa 2. Execute o comando /opt/CSCOar/bin/aregcmd a nível do OS e incorpore as credenciais
admin. Verifique que a saúde CPAR é 10 fora de 10 e da saída CPAR CLI.

[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd
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Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility

Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc.  All rights reserved.

Cluster:

User: admin

Passphrase:

Logging in to localhost

[ //localhost ]

    LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)

                  PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)

                  PAR-RDDR-TRX 7.2()

                  PAR-HSS 7.2()

    Radius/

    Administrators/

Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10

--> exit

Etapa 3. Execute o comando netstat | o diâmetro do grep e verifica que todas as conexões do
agente do roteamento do diâmetro (DRACMA) estão estabelecidas.

A saída mencionada aqui é para um ambiente onde os links do diâmetro sejam esperados. Se
menos links são indicados, este representa uma desconexão do DRACMA que precisa de ser
analisado.

[root@aa02 logs]# netstat | grep diameter

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:77 mp1.dra01.d:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:36 tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:47 mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:07 tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:08 np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Etapa 4. Certifique-se do log TP mostre pedidos que está sendo processado pelo CPAR. Os
valores destacados representam os TP e aqueles são esses que você precisa de pagar a atenção
a.

O valor dos TP não deve exceder 1500.

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0

11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0

Etapa 5. Procure todo o “erro” ou “alarme” mensagens em name_radius_1_log

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0



11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0

Etapa 6. A fim verificar a quantidade de memória que os usos do processo CPAR, executam o
comando:

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0

11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Isto valor destacado deve ser mais baixo do que 7Gb, que é o máximo permitido a nível do
aplicativo.

Etapa 7. A fim verificar a utilização do disco, execute o comando df - h.

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Este valor total deve ser mais baixo de 80%, se é mais de 80% então identificam os arquivos
desnecessários e os limpam acima.

Etapa 8. Verifique que não há nenhum arquivo do “núcleo” gerado.

O arquivo principal está gerado no caso do impacto do aplicativo quando o CPAR é incapaz
de segurar uma exceção e gerou no lugar estes dois:

●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Não deve haver nenhuns arquivos principais situados no lugar estes dois. Se encontrado, levante
um caso tac Cisco a fim identificar a causa de raiz de tal exceção e anexar os arquivos principais
para debugar.

Se os exames médicos completos são muito bem, continue com procedimento e espera
quentes da troca do disco defeituoso para a sincronização dos dados como toma horas para
terminar.

●

Substituindo os componentes de servidor

Repita os procedimentos do exame médico completo a fim confirmar que o estado de saúde
dos VM hospedados no nó do cálculo está restaurado.

●
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Escolha a falha HDD no server do controlador

Se a falha de movimentações HDD é observada no UCS 240M4 que atua como o nó do
controlador, faça estes exames médicos completos antes que você execute a troca quente do
disco defeituoso.

●

Verifique o estado do pacemaker em controladores.●

Entre a um dos controladores ativo e verifique o estado do pacemaker. Todos os serviços
devem ser executado nos controladores disponíveis e parado na falha no controlador.

●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Verifique o estado de MariaDB nos controladores ativo.●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Verifique que estas linhas estam presente para cada controlador ativo:●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Verifique o estado de Rabbitmq nos controladores ativo.●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Se os exames médicos completos são muito bem, continue com procedimento e espera
quentes da troca do disco defeituoso para a sincronização dos dados como toma horas para
terminar.

●

Substituindo os componentes de servidor

Repita os procedimentos do exame médico completo a fim confirmar que o estado de saúde
no controlador está restaurado.

●

Escolha a falha HDD no server do OSD-cálculo

Se a falha de movimentações HDD é observada no UCS 240M4 que atua como o nó do
OSD-cálculo, faça os exames médicos completos antes que você execute a troca quente do
disco defeituoso.

●

Identifique os VM hospedados no nó do cálculo OSD1.
Identifique os VM que são hospedados no server do cálculo2.

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Os processos CEPH são ativos no server do OSD-cálculo.●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius
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27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Verifique que o mapeamento de OSD (disco HDD) a girar (SSD) é bom.●

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Verifique que o mapeamento da árvore da saúde e do osd do ceph é bom.●

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v23095222: 704 pgs, 6 pools, 809 GB data, 424 kobjects

2418 GB used, 10974 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 1329 kB/s wr, 0 op/s rd, 122 op/s wr

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v23095222: 704 pgs, 6 pools, 809 GB data, 424 kobjects

2418 GB used, 10974 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 1329 kB/s wr, 0 op/s rd, 122 op/s wr

Se os exames médicos completos são muito bem, continue com procedimento e espera
quentes da troca do disco defeituoso para a sincronização dos dados como toma horas para
terminar.

●

Substituindo os componentes de servidor

Repita os procedimentos do exame médico completo a fim confirmar que o estado de saúde
dos VM hospedados no nó do OSD-cálculo está restaurado.

●

Escolha a falha HDD no server OSPD

Se a falha de movimentações HDD é observada no UCS 240M4 que atua como o nó OSPD,
faça os exames médicos completos antes que você execute a troca quente do disco
defeituoso.

●

Verifique o estado da pilha do openstack e da lista do nó.●

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph -s
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cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v23095222: 704 pgs, 6 pools, 809 GB data, 424 kobjects

2418 GB used, 10974 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 1329 kB/s wr, 0 op/s rd, 122 op/s wr

Verifique se todos os serviços do undercloud estiverem no carregado, estado ativo e running
do nó OSP-D.

●

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-

1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-

controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v23095222: 704 pgs, 6 pools, 809 GB data, 424 kobjects

2418 GB used, 10974 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 1329 kB/s wr, 0 op/s rd, 122 op/s wr

Se os exames médicos completos são muito bem, continue com procedimento e espera
quentes da troca do disco defeituoso para a sincronização dos dados como toma horas para
terminar.

●

Substituindo os componentes de servidor

Repita os procedimentos do exame médico completo a fim confirmar que o estado de saúde
do nó OSPD está restaurado.

●
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