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Introdução

Este documento descreve como resolver o autoupgrade do erro de Cronjob em Cisco
CloudCenter (CCC).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

CCC●

Linux●

Máquinas virtuais (VM)●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada nestes software:

Versão de CCC 4.3●

Versão de CCC 4.6●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O deamon de Cron executa cada 20 minuto cada hora dentro de cada máquina virtual (VM)



distribuída do CCC. Este arquivo do cron falha porque a variável usada para buscar a atualização
URL falta da época do desenvolvimento. O agentAutoUpgradeURL variável foi usado nas versões
4.2 e antes, mas não é usado anymore de 4.5 e acima. Esta é a razão pela qual esta variável é
ajustada para anular nestas disposições. Cada 20 minuto as saídas de erro deste arquivo do cron
são gravados em /var/spool/mail/root.

O mesmo script igualmente enche /var/log/messages com alguns logs constantes se o agente do
molhe está para baixo. Como:

Nov 15 12:58:01 cliqr-centos6-base-image OSMOSIX: Is user data ready + 000

Nov 15 12:58:06 cliqr-centos6-base-image OSMOSIX: Is user data ready + 000

Nov 15 12:58:11 cliqr-centos6-base-image OSMOSIX: Is user data ready + 000

Arquivos chaves

/etc/cron.d/agent-upgrade

Diz o sistema para executar este arquivo cada 20 minutos:

/root/agent-auto-upgrade.sh

A saída desta é gravada a este arquivo cada 20 minutos, enche-se rapidamente acima:

/var/spool/mail/root

Qual é o diretório padrão de todas as mensagens do correio da raiz de usuário:

/usr/local/osmosix/etc/user-data

O arquivo onde esta variável foi declarada em umas versões mais velhas, é ajustado agora PARA
ANULAR. Procure o agentAutoUpgradeURL: zero.

Mensagem de erro

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left

Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 -::- -::- -::- 0 100 421 100 421 0 0 74924 0 -::- -::- -::- 84200 % Total

% Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0

0 0 0 0 0 0 -::- -::- -::- 0curl: (6) Could not resolve host: agentAutoUpgradeURL; Unknown error

Solução

Comenta a linha da programação do arquivo /etc/cron.d/agent-upgrade

vi /etc/cron.d/agent-upgrade

SHELL=/bin/bash

PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

MAILTO=root

HOME=/root

#18,38,58 * * * * root source /root/agent-auto-upgrade.sh && upgrade



Solução

Isto é planejado ser fixado na versão 4.8.0
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