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Introdução

Este documento descreve as etapas exigidas a fim substituir ambas as movimentações
defeituosas HDD no server em uma instalação de Ultra-M. Este procedimento aplica-se ao
ambiente de um OpenStack com o uso da versão do NEWTON onde o ESC não controla o
Access Registrar principal de Cisco (CPAR) e o CPAR é instalado diretamente no VM distribuído
em OpenStack.

Contribuído por Karthikeyan Dachanamoorthy e por Harshita Bhardwaj, Serviços avançados de
Cisco.

Informações de Apoio

Ultra-M é uma solução móvel virtualizada pré-embalada e validada do núcleo do pacote projetada
simplificar o desenvolvimento de VNFs. OpenStack é o gerente virtualizado 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 documento é pretendido para os Ciscos personnel que são familiares com a plataforma de
Cisco Ultra-M e detalha as etapas exigidas ser realizado no OS de OpenStack e de Redhat.

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

  

Abreviaturas
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

Falha ambos os HDD



Cada server do desencapado-metal será fornecida com duas movimentações HDD a fim atuar
como o 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. Contudo, quando ambos que as movimentações HDD falham, o server estará
para baixo e você perderá o acesso ao server. A fim restaurar o acesso ao server e aos
serviços, exige-se substituir ambas as movimentações HDD e adicionar o server para encobrir a
pilha que já existe.

O procedimento para substituir um componente defeituoso no server UCS C240 M4 pode ser
consultado de: Substituindo os componentes de servidor.

Em caso da falha ambos os HDD, substitua somente estes dois HDD defeituosos no mesmo
server UCS 240M4, daqui o procedimento de upgrade BIOS não é exigido depois que você
substitui os discos novos.

Em OpenStack baseou a solução de Ultra-M, server do desencapado-metal UCS 240M4 pode
pegar um destes papéis: Cálculo, OSD-cálculo, controlador e OSPD. As etapas exigidas a fim
segurar ambas as falhas HDD em cada um destes papéis do servidor são mencionadas nestas
seções.

Nota: Nas encenações onde ambos os discos HDD são saudáveis mas algum outro hardware é
defeituoso no server UCS 240M4, substitua o UCS 240M4 com o hardware novo mas reutilize as
mesmas movimentações HDD. Contudo, neste caso, somente as movimentações HDD são
defeituosas, assim que você pode reutilizar o mesmo UCS 240M4 e substituir o HDD defeituoso
conduz com movimentações novas HDD.

Falha ambos os HDD no server do cálculo

Se a falha de ambas as movimentações HDD é observada no UCS 240M4 que atua como um nó
do cálculo, siga o procedimento de substituição como dado dentro.

Falha ambos os HDD no server do controlador

Se a falha de ambas as movimentações HDD é observada no UCS 240M4 que atua como um nó
do controlador, siga o procedimento de substituição como dado dentro. Desde que o server do
controlador que observa a falha ambos os HDD será não alcançável através do Shell Seguro
(ssh), você pode entrar um outro nó do controlador a fim executar o procedimento da parada
oportuna alistado no link previamente mencionado.

Falha ambos os HDD no server do OSD-cálculo

Se a falha de ambas as movimentações HDD é observada no UCS 240M4 que atua como um nó
do OSD-cálculo, siga o procedimento de substituição como dado dentro. No procedimento
mencionado aqui, a parada oportuna do armazenamento de Ceph não pode ser executada como
ambas as falhas conduz ao unreachability do server. , Ignore consequentemente estas etapas.

Falha ambos os HDD no server OSPD

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/replace.html#15684


Se a falha de ambas as movimentações HDD é observada no UCS 240M4 que atua como um nó
OSPD, siga o procedimento de substituição como dado dentro. Neste caso, o backup
previamente armazenado OSPD é precisado para a restauração após a substituição de disco
HDD, outro ele será como o re-desenvolvimento completo da pilha.

Refira isto.
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