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Introdução

Este documento descreve as etapas exigidas para substituir os componentes defeituosos



mencionados aqui em um server do sistema de Unified Computing (UCS) em uma instalação de
Ultra-M.

Este procedimento aplica-se para o ambiente de um Openstack com o uso da versão do
NEWTON onde o ESC não controla o CPAR e o CPAR é instalado diretamente no VM distribuído
em Openstack.

ESPANADOR da substituição do módulo dual in-line memory (DIMM)●

Falha de controlador de FlexFlash●

Falha de circuito integrado da movimentação (SSD)●

Falha confiada do módulo da plataforma (TPM)●

Falha do esconderijo da invasão●

Falha quente do adaptador do barramento do controlador da invasão (HBA)●

Falha do montante PCI●

Falha de Intel X520 10G do adaptador de PCIe●

Modular LAN-na falha do cartão-matriz (MLOM)●

Fan tray RMA●

Falha CPU ●

Informações de Apoio

Ultra-M é uma solução móvel virtualizada pré-embalada e validada do núcleo do pacote que seja
projetada a fim 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

Trabalhos do espanador



Pré-requisitos

Backup

Antes que você substitua um componente defeituoso, é importante verificar o estado atual de seu



ambiente da plataforma de OpenStack do chapéu vermelho. Recomenda-se que você verifica o
estado atual a fim evitar complicações quando o processo de substituição está ligada. Pode ser
conseguido por este fluxo da substituição.

Em caso da recuperação, Cisco recomenda tomar um backup do base de dados OSPD com o
uso destas etapas:

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql

[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-

databases.sql

/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack

tar: Removing leading `/' from member names

Este processo assegura-se de que um nó possa ser substituído sem afetar a Disponibilidade de
todos os exemplos. Também, recomenda-se suportar especialmente a configuração de StarOS se
o nó compute/OSD-compute a ser substituído hospeda a máquina virtual da função de controle
(CF) (VM).

Nota: Se o server é o nó do controlador, continue ao "" da seção, se não continue com a
próxima seção. Assegure-se de que você tenha o instantâneo do exemplo de modo que
você possa restaurar o VM quando necessário. Siga o procedimento em como tomar o
instantâneo do VM.

Componente RMA - Nó do cálculo

Identifique os VM hospedados no nó do cálculo

Identifique os VM que são hospedados no server.

[stack@al03-pod2-ospd ~]$ nova list --field name,host

+--------------------------------------+---------------------------+----------------------------

------+

| ID                                   | Name                      |

Host                             |

+--------------------------------------+---------------------------+----------------------------

------+

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

4.localdomain |

| 3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 | aaa2-21                   | pod2-stack-compute-

3.localdomain |

| f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e | aaa21june                 | pod2-stack-compute-

3.localdomain |

+--------------------------------------+---------------------------+----------------------------

------+

Nota: Na saída mostrada aqui, a primeira coluna corresponde ao UUID, a segunda coluna é
o nome VM e a terceira coluna é o hostname onde o VM esta presente. Os parâmetros



desta saída serão usados nas seções subsequente.

Backup: PROCESSO DO INSTANTÂNEO

1. Parada programada do aplicativo CPAR

Etapa 1. Abra todo o cliente SSH conectado à rede de produção TMO e conecte-o ao exemplo
CPAR.

Éimportante não para a parada programada todos os 4 exemplos AAA dentro de um local ao
mesmo tempo, fá-lo um por um em uma forma.

Etapa 2. A fim fechar o aplicativo CPAR, execute o comando:

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

Uma mensagem “Cisco apronta a parada programada do agente do servidor do Access Registrar
completa.” deve aparecer.

Nota: Se um usuário deixou uma sessão CLI aberta, o comando stop do arserver não
trabalhará e esta mensagem é indicada:

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Neste exemplo, as necessidades destacadas identificação de processo 2903 de ser terminado
antes que o CPAR puder ser parado. Se este é o caso, termine este processo executando o
comando:

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

 Então, repita etapa 1.

Etapa 3. A fim verificar que o aplicativo CPAR era certamente parada programada, execute o
comando:

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Este as mensagens devem aparecer:

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s



2. Tarefa do instantâneo VM

Etapa 1. Entre no Web site do horizonte GUI que corresponde ao local (cidade) atualmente que
está sendo trabalhado sobre.

Quando você alcança o horizonte, esta tela está observada.

Etapa 2. Navegue para projetar-se > exemplos segundo as indicações desta imagem.

Se o usuário usado era cpar, a seguir somente os 4 exemplos AAA aparecem neste menu.

Etapa 3. Fechado somente um exemplo de cada vez, repita o processo inteiro neste documento.
A parada programada o VM, navega às ações > exemplo cortado segundo as indicações desta



imagem e confirma sua seleção.

Etapa 4. Valide que o exemplo esteve fechado certamente verificando o estado = o desligamento
e estado da potência = fechou segundo as indicações desta imagem.

Esta etapa termina o processo de parada CPAR.

Instantâneo VM

Uma vez que o CPAR VM está para baixo, os instantâneos podem ser paralela recolhida, porque
pertencem aos cálculos independentes.

Os quatro arquivos QCOW2 são criados paralelamente.

Tome um instantâneo de cada exemplo AAA (uma hora) de 25 minutos -1 (25 minutos para os
exemplos que usaram uma imagem do qcow como uma fonte e 1 hora para exemplos esse
usuário uma imagem bruta como uma fonte)

Entre ao horizonte GUI do Openstack da vagem.1.
Uma vez que entrado, navegue PARA PROJETAR-SE > seção do CÁLCULO > dos
EXEMPLOS no menu superior e para procurar os exemplos AAA segundo as indicações
desta imagem.

2.



3. O clique cria o instantâneo a fim continuar com a criação do instantâneo (este precisa de ser
executado no exemplo correspondente AAA) segundo as indicações desta imagem.

4. Uma vez que o instantâneo é executado, navegue ao menu das imagens e verifique que todo o
revestimento e não relate nenhum problema segundo as indicações desta imagem.

5. A próxima etapa é transferir o instantâneo em um formato QCOW2 e transferi-lo a uma
entidade remota, caso que o OSPD é perdido durante este processo. A fim conseguir isto,
identifique o instantâneo executando a lista de imagem do relance do comando a nível OSPD.

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

6. Uma vez que você identifica o instantâneo para transferir (esse marcado no verde), você
pode transferi-lo em um formato QCOW2 com o download de imagem do relance do
comando como descrito aqui.



ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

& envia o processo ao fundo. Pode tomar algum tempo para terminar esta ação, uma vez que
é feito, a imagem pode ser ficado situado no diretório de /tmp.

●

Ao enviar o processo ao fundo, se a Conectividade é perdida, a seguir o processo é parado
igualmente. 

●

Execute o comando repudiam - h de modo que caso que a conexão de SSH é perdida, do
processo as corridas ainda e os revestimentos no OSPD.

●

7. Uma vez o processo da transferência termina, um processo de compactação precisa de ser
executado como esse instantâneo pode ser enchido com os ZERO devido aos processos, às
tarefas e aos arquivos temporário segurados pelo operating system (OS). O comando ser usado
para a compressão de arquivo é virt-sparsify.

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Este processo pode tomar alguma hora (ao redor 10-15 minutos). Uma vez que terminado, o
arquivo resultante é esse que precisa de ser transferido a uma entidade externo como
especificado na próxima etapa.

A verificação da integridade do arquivo é exigida, a fim conseguir esta, executa o comando
seguinte e procura o atributo “corrompido” na extremidade de sua saída.

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

A fim evitar um problema onde o OSPD seja perdido, o instantâneo recentemente criado no
formato QCOW2 precisa de ser transferido a uma entidade externo. Antes que você comece
transferência de arquivo, você tem que verificar se o destino tem bastante espaço de disco
disponível, usa o comando df – KH a fim verificar o espaço de memória. Um conselho é
transferi-la temporariamente ao OSPD de um outro local com o uso do sftp root@x.x.x.x
SFTP onde x.x.x.x é o IP de um OSPD remoto. A fim acelerar transferência, o destino pode
ser enviado a OSPDs múltiplo. Da mesma forma, você pode executar o root@ x.x.x.x do
comando scp*name_of_the_file*.qcow2: /tmp (onde x.x.x.x é o IP de um OSPD remoto) a fim
transferir o arquivo a um outro OSPD.

●

Sem energia gracioso

Nó do sem energia●

Sem energia o exemplo: parada <INSTANCE_NAME> da nova1.
Você pode ver o nome de instância com o desligamento do estado.2.

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

mailto:root@x.x.x.x


          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Substitua o componente defeituoso do nó do cálculo

Sem energia o server especificado. As etapas a fim substituir um componente defeituoso no
server UCS C240 M4 podem ser consultadas de:

Substituindo os componentes de servidor

Restauração VM

Recupere o exemplo com o instantâneo

Processo de recuperação

Épossível demover o exemplo precedente com as etapas precedentes recolhidas instantâneo.

O [optional] de etapa 1. se não há nenhum VMsnapshot precedente disponível, a seguir conecta
ao nó OSPD onde o backup foi enviado e SFTP o backup de volta a seu nó original OSPD. Com
sftp root@x.x.x.x onde x.x.x.x é o IP do o OSPD original. Salvar o arquivo de instantâneo no
diretório de /tmp.

Etapa 2. Conecte ao nó OSPD onde o exemplo pode ser desmovido segundo as indicações da
imagem.

Fonte os variáveis de ambiente com este comando:

             

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Etapa 3. A fim usar o instantâneo como uma imagem é necessário transferi-la arquivos pela rede
ao horizonte como tal. Execute o comando seguinte fazer assim.

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

O processo pode ser considerado no horizonte e segundo as indicações desta imagem.

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/replace.html#12341
mailto:root@x.x.x.x


Etapa 4. No horizonte, navegue para projetar-se > exemplos e para clicar sobre o exemplo do
lançamento segundo as indicações desta imagem.

Etapa 5. Dê entrada com o nome de instância e escolha a Disponibilidade da zona segundo as
indicações desta imagem.

Etapa 6. Na aba da fonte, escolha a imagem a fim criar o exemplo. Na imagem seleta do menu
seleto da fonte da bota, uma lista de imagens é mostrada, escolhe esse que foi transferido
arquivos pela rede previamente clicando no seu + sinal e segundo as indicações desta imagem.



Passo 7. Na aba do sabor, escolha o sabor AAA clicando no + sinal segundo as indicações desta
imagem.



  

Etapa 8. Finalmente, navegue à aba da rede e escolha as redes que o exemplo precisará
clicando no + sinal. Para este caso, selecione diameter-soutable1, radius-routable1 e tb1-
mgmt segundo as indicações desta imagem.



  

Finalmente, clique sobre o exemplo do lançamento a fim criá-lo. O progresso pode ser monitorado
no horizonte:

Após alguns minutos, o exemplo é distribuído completamente e de modo operacional segundo as
indicações desta imagem.



Crie e atribua o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de flutuação

Um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de flutuação é um endereço roteável,
assim que significa que é alcançável do exterior ultra da arquitetura M/Openstack, e pode
comunicar-se com outros Nós da rede.

Etapa1. No menu da parte superior do horizonte, navegue a Admin > IPs de flutuação.

Etapa 2. O clique atribui o IP para projetar-se.

Etapa 3. No alocamento que flutua o indicador IP, selecione o pool de que o IP de flutuação novo
pertence, o projeto aonde está indo ser atribuído, e o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT de flutuação novo próprio.

Por exemplo:

                                                                 

Etapa 4. O clique atribui o botão de flutuação IP.

Etapa 5. No menu da parte superior do horizonte, navegue para projetar-se > exemplos.

Etapa 6. Na coluna de ação, clique sobre a seta que aponta para baixo no botão do instantâneo
da criação, um menu é indicado. Selecione a opção IP de flutuação do associado.

Etapa 7. Selecione o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de flutuação
correspondente pretendido ser usado no campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT, e escolha a interface de gerenciamento correspondente (eth0) do exemplo novo aonde
este IP de flutuação está indo ser atribuído na porta a ser associada. Refira a imagem seguinte



como exemplo deste procedimento.

                                       

Etapa 8. Finalmente, associado do clique.

Permita o SSH

Etapa1. No menu da parte superior do horizonte, navegue para projetar-se > exemplos.

Etapa 2. Clique sobre o nome do instance/VM que foi criado no lançamento da seção um exemplo
novo.

Etapa 3. Clique sobre a aba do console. Isto indicará o CLI do VM.

Etapa 4. Uma vez que o CLI é indicado, incorpore as credenciais apropriadas do início de uma
sessão segundo as indicações da imagem:

           Nome de usuário: raiz

           Senha: cisco123



                                         

Etapa 5. No CLI, execute o comando vi /etc/ssh/sshd_config a fim editar a configuração SSH.

Etapa 6. Uma vez que o arquivo de configuração SSH está aberto, pressione I para editar o
arquivo. Então procure a seção e mude a primeira linha de PasswordAuthentication não a
PasswordAuthentication sim segundo as indicações desta imagem.

Etapa 7. Pressione o ESC e seja-o executado: wq! a fim salvar alterações de arquivo do
sshd_config.

Etapa 8. Execute o comando service sshd restart segundo as indicações da imagem.

Etapa 9. A fim testar a configuração SSH as mudanças corretamente foram aplicadas, abrem todo
o cliente SSH e tentam a stablish uma conexão segura remota usando o IP de flutuação atribuído
ao exemplo (isto é 10.145.0.249) e à raiz de usuário como mostrado na imagem.

Estabeleça a sessão SSH

Etapa 1. Abra uma sessão SSH com o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
VM/server correspondente onde o aplicativo é instalado segundo as indicações da imagem.

Começo do exemplo CPAR



Siga estas etapas, uma vez que a atividade foi terminada e serviços CPAR pode ser
restabelecido no local que esteve fechado.

Etapa 1. Entre de volta ao horizonte, navegue para projetar-se > exemplo > exemplo do começo

Etapa 2. Verifique que o estado do exemplo é ativo e o estado da potência está sendo
executado como visto nesta imagem.

9. exame médico completo da Cargo-atividade

Etapa 1. Execute o comando /opt/CSCOar/bin/arstatus no OS em nível:

  

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

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.

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Etapa 3. Execute o comando netstat | o diâmetro do grep e verifica que todas as conexões de
DRACMAS 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.

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

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. Verifique a quantidade de memória que o processo CPAR usa pelo comando running:

[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.

Componente RMA - Nó do cálculo OSD

Identifique os VM hospedados no nó do OSD-cálculo

Identifique os VM que são hospedados no server do OSD-cálculo.

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius



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

Nota: Na saída mostrada aqui, a primeira coluna corresponde ao UUID, a segunda coluna é
o nome VM e a terceira coluna é o hostname onde o VM esta presente. Os parâmetros
desta saída serão usados nas seções subsequente.

Backup: PROCESSO DO INSTANTÂNEO 

1. Parada programada do aplicativo CPAR

Etapa 1. Abra todo o cliente SSH conectado à rede de produção TMO e conecte-o ao exemplo
CPAR.

Éimportante não fechar ao mesmo tempo todos os 4 exemplos AAA dentro de um local, fá-lo um
por um em uma forma.

Etapa 2. A fim fechar o aplicativo CPAR, execute o comando:

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

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

Uma mensagem “Cisco apronta a parada programada do agente do servidor do Access Registrar
completa.” deve aparecer.

Nota: Se um usuário deixou uma sessão CLI aberta, o comando stop do arserver não
trabalhará e esta mensagem é indicada:

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Neste exemplo, as necessidades destacadas identificação de processo 2903 de ser terminado
antes que o CPAR puder ser parado. Se este é o caso, termine o processo executando o
comando:

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Repita então etapa 1.

Etapa 3. Verifique que o aplicativo CPAR era certamente parada programada executando o
comando:

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s



Estas mensagens devem aparecer:

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

2. Tarefa do instantâneo VM

Etapa 1. Entre no Web site do horizonte GUI que corresponde ao local (cidade) atualmente que
está sendo trabalhado sobre.

Quando você alcança o horizonte, esta tela pode ser observada.

Etapa 2. Navegue para projetar-se > exemplos segundo as indicações desta imagem.



Se o usuário usado era CPAR, a seguir somente os 4 exemplos AAA podem aparecer neste
menu.

Etapa 3. Fechado somente um exemplo de cada vez, repita o processo inteiro neste documento.
A parada programada o VM, navega às ações > exemplo cortado segundo as indicações da
imagem e confirma sua seleção. 

Etapa 4. Valide que o exemplo esteve fechado certamente verificando o estado = o desligamento
e estado da potência = fechou segundo as indicações da imagem.

Esta etapa termina o processo de parada CPAR.

Instantâneo VM

Uma vez que o CPAR VM está para baixo, os instantâneos podem ser paralela recolhida, porque
pertencem aos cálculos independentes.

Os quatro arquivos QCOW2 são criados paralelamente.

Tome um instantâneo de cada exemplo AAA. (uma hora) de 25 minutos -1 (25 minutos para os
exemplos que usaram uma imagem do qcow como uma fonte e 1 hora para exemplos esse
usuário uma imagem bruta como uma fonte)

Entre ao horizonte GUI do Openstack da vagem1.
Uma vez que entrado, navegue à seção do projeto > do cálculo > dos exemplos no menu
superior e procure os exemplos AAA segundo as indicações desta imagem.

2.



3. O clique cria o instantâneo a fim continuar com criação do instantâneo (este precisa de ser
executado no exemplo correspondente AAA) segundo as indicações da imagem.

4. Uma vez que o instantâneo é executado, navegue ao menu das imagens e verifique que todo o
revestimento e não relate nenhum problema como visto nesta imagem.



a próxima etapa 5.The é transferir o instantâneo em um formato QCOW2 e transferi-lo a uma
entidade remota, caso que o OSPD é perdido durante este processo. A fim conseguir isto,
identifique o instantâneo executando a lista de imagem do relance do comando a nível OSPD.

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

6. Uma vez que você identifica o instantâneo a ser transferido (esse marcado no verde), você
pode transferi-lo em um formato QCOW2 com o download de imagem do relance do
comando como descrito aqui.

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

& envia o processo ao fundo. Pode tomar algum tempo para terminar esta ação, uma vez que
é feito, a imagem pode ser ficado situado no diretório de /tmp.

●

Ao enviar o processo ao fundo, se a Conectividade é perdida, a seguir o processo é parado
igualmente. 

●

Execute o comando repudiam - h de modo que caso que a conexão de SSH é perdida, do
processo as corridas ainda e os revestimentos no OSPD.

●

7. Uma vez o processo da transferência termina, um processo de compactação precisa de ser
executado como esse instantâneo pode ser enchido com os ZERO devido aos processos, às
tarefas e aos arquivos temporário segurados pelo OS. O comando ser usado para a compressão
de arquivo é virt-sparsify.

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Este processo pode tomar alguma hora (ao redor 10-15 minutos). Uma vez que terminado, o
arquivo resultante é esse que precisa de ser transferido a uma entidade externo como
especificado na próxima etapa.



A verificação da integridade do arquivo é exigida, a fim conseguir esta, executa o comando
seguinte e procura o atributo “corrompido” na extremidade de sua saída.

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

A fim evitar um problema onde o OSPD seja perdido, o instantâneo recentemente criado no
formato QCOW2 precisa de ser transferido a uma entidade externo. Antes que você comece
transferência de arquivo, você tem que verificar se o destino tem bastante espaço de disco
disponível, executa o comando df – ordem do khin verificar o espaço de memória. Um
conselho é transferi-la temporariamente ao OSPD de um outro local usando o sftp
root@x.x.x.x SFTP onde x.x.x.x é o IP de um OSPD remoto. A fim acelerar transferência, o
destino pode ser enviado a OSPDs múltiplo. Da mesma forma, você pode executar o root@
x.x.x.x do scp *name_of_the_file*.qcow2 do comando: /tmp (onde x.x.x.x é o IP de um OSPD
remoto) a fim transferir o arquivo a um outro OSPD.

●

Põe CEPH no modo de manutenção

Nota: Se o componente defeituoso deve ser substituída no nó do OSD-cálculo, põe o Ceph
na manutenção sobre o server antes que você continue com a substituição componente.

Verifique que estado da árvore do osd do ceph está acima no server.●

ERROR:    You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the

          CLI is being used.   Current list of running

          CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd –s

Log no nó do cálculo OSD e CEPH posto no modo de manutenção.●

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_WARN

noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds flag(s) set

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 e79: 12 osds: 12 up, 12 in

flags noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v22844323: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3858 kB/s wr, 0 op/s rd, 546 op/s wr

Nota: Quando CEPH é removido, VNF HD RAID entra no estado degradado mas o hd-disco
deve ainda ser acessível.

mailto:root@x.x.x.x


Sem energia gracioso

Nó do sem energia●

Sem energia o exemplo: parada <INSTANCE_NAME> da nova1.
Você pode ver o nome de instância com o desligamento do estado.2.

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_WARN

noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds flag(s) set

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 e79: 12 osds: 12 up, 12 in

flags noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v22844323: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3858 kB/s wr, 0 op/s rd, 546 op/s wr

Substitua o componente defeituoso do nó do OSD-cálculo

Sem energia o server especificado. As etapas a fim substituir um componente defeituoso no
server UCS C240 M4 podem ser consultadas de: 

Substituindo os componentes de servidor

Mova CEPH fora do modo de manutenção

Log no nó do cálculo OSD e movimento CEPH fora do modo de manutenção.●

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

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 v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

Restauração VM

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/replace.html#12341


Recupere o exemplo com o instantâneo

Processo de recuperação

Épossível demover o exemplo precedente com as etapas precedentes recolhidas instantâneo.

Etapa 1. O [OPTIONAL] se não há nenhum VMsnapshot precedente disponível então conecta ao
nó OSPD onde o backup foi enviado e sftp o backup de volta a seu nó original OSPD. Usando o
sftp root@x.x.x.x onde x.x.x.x é o IP do o OSPD original. Salvar o arquivo de instantâneo no
diretório de /tmp.

Etapa 2. Conecte ao nó OSPD onde o exemplo estará desmove.

Fonte os variáveis de ambiente com este comando:

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

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 v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

Etapa 3. A fim usar o instantâneo como uma imagem é necessário transferi-la arquivos pela rede
ao horizonte como tal. Execute o comando seguinte fazer assim.

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

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 v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

mailto:root@x.x.x.x


O processo pode ser considerado no horizonte.

Etapa 4. No horizonte, navegue para projetar-se > exemplos e para clicar sobre o exemplo do
lançamento segundo as indicações desta imagem.

Etapa 5. Dê entrada com o nome de instância e escolha a Disponibilidade da zona segundo as
indicações da imagem.

Etapa 6. Na aba da fonte escolha a imagem criar o exemplo. Na imagem seleta do menu seleto
da fonte da bota, uma lista de imagens é mostrada, escolhe esse que foi transferido arquivos pela
rede previamente pelo clickin no seu + sinal.



Passo 7. Na aba do sabor, escolha o sabor AAA clicando no + sinal.



  

Etapa 8. Finalmente, navegue à aba das redes e escolha as redes que o exemplo precisará
clicando no + sinal. Para este caso, selecione diameter-soutable1, radius-routable1 e tb1-
mgmt segundo as indicações desta imagem.



  

Finalmente, clique sobre o exemplo do lançamento para criá-lo. O progresso pode ser monitorado
no horizonte:

Depois que alguns minutos o exemplo será distribuído completamente e de modo operacional.



Crie e atribua um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de flutuação

Um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de flutuação é um endereço roteável,
assim que significa que é alcançável do exterior ultra da arquitetura M/Openstack, e pode
comunicar-se com outros Nós da rede.

Etapa1. No menu da parte superior do horizonte, navegue a Admin > IPs de flutuação.

Etapa 2. O clique atribui o IP para projetar-se.

Etapa 3. No alocamento que flutua o indicador IP selecione o pool de que o IP de flutuação novo
pertence, o projeto aonde está indo ser atribuído, e o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT de flutuação novo próprio.

Por exemplo:

                                                                 

Etapa 4. O clique atribui o IP de flutuação.

Etapa 5. No menu da parte superior do horizonte, navegue para projetar-se > exemplos.

Etapa 6. Na coluna de ação clique sobre a seta que aponta para baixo no botão do
instantâneo da criação, um menu deve ser indicado. Selecione a opção IP de flutuação do
associado.

Etapa 7. Selecione o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de flutuação
correspondente pretendido ser usado no campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT, e escolha a interface de gerenciamento correspondente (eth0) do exemplo novo aonde



este IP de flutuação está indo ser atribuído na porta a ser associada. Refira a imagem seguinte
como exemplo deste procedimento.

                                       

Etapa 8. Finalmente, associado do clique.

Permita o SSH

Etapa1. No menu da parte superior do horizonte, navegue para projetar-se > exemplos.

Etapa 2. Clique sobre o nome do instance/VM que foi criado no lançamento da seção um exemplo
novo.

Etapa 3. Clique sobre a aba do console. Isto indicará a interface da linha de comando do VM.

Etapa 4. Uma vez que o CLI é indicado, incorpore as credenciais apropriadas do início de uma
sessão segundo as indicações da imagem:

Nome de usuário: raiz

Senha: cisco123



Etapa 5. No CLI, execute o comando vi /etc/ssh/sshd_config a fim editar a configuração do ssh.

Etapa 6. Uma vez que o arquivo de configuração do ssh está aberto, pressione I para editar o
arquivo. Então procure esta seção e mude a primeira linha de PasswordAuthentication não a
PasswordAuthentication sim.

Etapa 7. Pressione o ESC e entre-o: wq! alterações de arquivo do sshd_config da salvaguarda t o.

Etapa 8. Execute o comando service sshd restart.

Etapa 9. A fim testar a configuração SSH as mudanças corretamente foram aplicadas, abrem todo
o cliente SSH e tentam-no estabelecer uma conexão segura remota usando o IP de
flutuação atribuído ao exemplo (isto é 10.145.0.249) e à raiz de usuário.

Estabeleça a sessão SSH

Etapa 1. Abra uma sessão SSH que usa o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
do VM/server correspondente onde o aplicativo é instalado.

Começo do exemplo CPAR

Siga estas etapas, uma vez que a atividade foi terminada e serviços CPAR pode ser
restabelecido no local que esteve fechado.



Etapa 1. Entre de volta ao horizonte, navegue para projetar-se > exemplo > exemplo do começo.

Etapa 2. Verifique que o estado do exemplo é ativo e o estado da potência está sendo executado
segundo as indicações da imagem.

9. exame médico completo da Cargo-atividade

Etapa 1. Execute o comando /opt/CSCOar/bin/arstatus no OS em nível

  

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

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 v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

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

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

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 v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects



2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

Etapa 3. Execute o comando netstat | o diâmetro do grep e verifica que todas as conexões de
DRACMAS 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@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

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 v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

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. Verifique a quantidade de memória que o processo CPAR usa executando 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.

Componente RMA - Nó do controlador

PRE-verificação

De OSPD, o início de uma sessão ao controlador e verifica que os PCes estão em um bom
estado – todas as três mostras do Online e do Galera dos controladores todos os três
controladores como o mestre. 

●

Nota: Um conjunto saudável exige 2 controladores ativo assim que verifique que os dois
controladores que permanecem são em linha e ativos.

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Fri Jul 6 09:03:37 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via

crm_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-0 ]

ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]



ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]

ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled

Mova o conjunto do controlador para o modo de manutenção

Execute os PCes aglomeram-se no controlador que é atualizado no apoio:●

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs cluster standby

Verifique o estado dos PCes outra vez e assegure-se de que os PCes se aglomerem parado
neste nó:

●

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Fri Jul 6 09:03:10 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:06 2018 by root via

crm_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Node pod2-stack-controller-0: standby

Online: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-1 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]

ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled           

Também, o estado dos PCes em outros 2 controladores deve mostrar o nó como o apoio.



Substitua o componente defeituoso do nó do controlador

Sem energia o server especificado. As etapas a fim substituir um componente defeituoso no
server UCS C240 M4 podem ser consultadas de:

Substituindo os componentes de servidor

Potência no server

A potência no server e verifica que o server vem acima:●

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Fri Jul 6 09:03:10 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:06 2018 by root via

crm_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Node pod2-stack-controller-0: standby

Online: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-1 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]

ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled           

Entre ao controlador impactado, remova o modo standby com o uso de unstandby. Verifique
que o controlador vem em linha com conjunto e Galera mostra todos os três controladores
como o mestre. Isto pôde tomar alguns minutos:

●

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs cluster unstandby

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/replace.html#12341


Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Fri Jul 6 09:03:37 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via

crm_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-0 ]

ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]

ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]

ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled

Você pode verificar alguns dos serviços do monitor tais como o ceph que estejam em um
estado saudável:

●

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ 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 v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects

2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr
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