
Correção de programa para o parâmetro de
CliqrIgnoreAppFailure 
Índice

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Problema
Solução

Introdução

Este documento descreve como resolver a falha do parâmetro de CliqrIgnoreAppFailure.

Pré-requisitos

Requisitos

A informação neste documento é baseada em CloudCenter 4.8.1.1.

Componentes Utilizados

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

Console do gerente de CloudCenter (CCM)●

arquivo cliqr-cloud-management.jar●

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 sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Problema

Quando você distribui um exemplo em CloudCenter, termina automaticamente a máquina virtual
(VM) quando não distribui o exemplo. O parâmetro global CliqrIgnoreAppFailure de CloudCenters
ajuda a impedir os VM a ser terminados mesmo quando o desenvolvimento falha. Contudo, na
versão 4.8.1.1 de CloudCenter, os VM terminam mesmo depois que o parâmetro de
CliqrIgnoreAppFailure é permitido.

Solução

Este artigo é específico a Cloudcenter 4.8.1.1 e o reparo é fornecido na versão 4.9. Ação



alternativa este erro, você precisa de remendar o CloudCenter com a correção de programa
anexada.

Siga estas instruções a fim remendar o CCM.

Etapa 1. Início de uma sessão ao CCM com credenciais da raiz.

Etapa 2. Transfira o arquivo cliqr-cloud-management.jar ao diretório de /tmp.

Etapa 3.Navigate ao diretório de /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib.

Etapa 4. Mova cliqr-cloud-management.jar velho para um diretório diferente ou rebatize-o como
cliqr-cloud-management.jar.orig

Etapa 5. Copie a correção de programa transferida do diretório de /tmp ao diretório de
/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib

Etapa 6. Rebatize o arquivo a cliqr-cloud-managmeent.jar.

Etapa 7. Mude a permissão de cliqr-cloud-managmeent.jar ao cliqruser:
  

  # chown cliqruser:cliqruser cliqr-cloud-managmeent.jar

Etapa 8. Edite /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/gateway.properties.

Etapa 9. Adicionar esta linha

 #vmware.threadpool.size=30 #windows.bypass.reboot.on.rename=false

Etapa 10. Reinicie o serviço de TomCat.

Referência: SUS-3560
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