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Introdução

Este documento descreve alguns comandos e locais de arquivo que podem ser usados a fim
pesquisar defeitos edições dos postgres em CloudCenter 4.8.2.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em CloudCenter 4.8.2.

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.

Que é o comando começar manualmente postgres?

systemctl start postgres-9.6

Este comando pode ser alterado a fim parar ou reiniciar o serviço e pode ser útil determinar se os
postgres podem começar corretamente. Se começa ler a saída porque fornecerá frequentemente
uns Mensagens de Erro mais detalhados



Onde são os postgres logs?

Os logs para o serviço dos postgres não são armazenados com outros logs de CloudCenter, em
lugar de está no dobrador de /var/lib/pgsql/9.6/data/pg_log/.

Onde a configuração dos postgres é armazenada?

/var/lib/pgsql/9.6/data/pg_hba.conf é um dos arquivos alterados pelo assistente da configuração
ccm.

Como pode você dar entrada com o nome de DNS CCM em vez
do IP CCM quando você executa o wizard de configuração?

Vá adiante e dê entrada com o nome de DNS CCM no assistente da configuração. Navegue a
/var/lib/pgsql/9.6/data/pg_hba.conf e você verá o nome de DNS seguido por um "/32", edita-o
simplesmente que a linha para mostrar somente o nome de DNS sem /32 adicionou e bateu a
salvaguarda. Siga então as instruções mencionadas para começar manualmente o base de dados
dos postgres.
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