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Introduction

Este documento descreve um problema em que as alterações feitas na política de ação não são
salvas.

Prerequisites 

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Cisco CloudCenter 4.7.1.1.●

Cisco CloudCenter 4.8.0.●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

  

Problema

Quando você usa um parâmetro para alterar a política de ação e salvar a política, ele diz que as
alterações são aplicadas, no entanto, a GUI não salva a alteração esperada pelo usuário.

Executar para: Implantação de aplicativos

No evento: Status alterado

Tipo de ação: Executar um comando

Script: Seleciona o nome do script



Política de ação 'Status do trabalho'.1.

2. Salvando alterações da política de ação 'Status do trabalho' com um nome de script.

Confirmação de que o 'Status da tarefa' da política de ação foi salvo com êxito.3.



4. O 'Status da tarefa' da política de ação não salvou as alterações conforme esperado.

Solução

A correção é fornecida em 4.8.1. versão do CloudCenter. 

http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/4.8.1

Problema: Quando um usuário tentou implantar um aplicativo com uma política de ação, a política
Ação não foi executada de acordo com o script.
Resolução: O MongoDB estava inoperante e, por conseguinte, o serviço de notificação também
estava inoperante, o que impediu a execução da política. Quando o MongoDB estiver ativo e em
execução, o script será executado conforme projetado.

http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/4.8.1
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