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Introdução

Este documento descreve a conectividade de rede apoiada para a vária rede envolvida no
desenvolvimento do conjunto do Cisco DNA Center 3-node.

Pré-requisitos

Familiarize-se por favor com a informação básica sobre o conjunto do Cisco DNA Center 3-node e
a Alta disponibilidade lendo depois dos artigos:

O Cisco DNA Center instala o guia - Este guia descreve ponto por ponto como trazer acima o
conjunto 3-node.

Guia do administrador para o Cisco DNA Center 1.2.x

Guia do administrador para o Cisco DNA Center 1.2.10

Descrição

Partindo para a versão do Cisco DNA Center 1.2.8, a Alta disponibilidade do conjunto 3-node é
apoiada para a automatização baixa e a automatização do SD-acesso. Em 1.2.8/1.2.10 a Alta
disponibilidade está ainda na versão beta para o acreditação.

A Alta disponibilidade do Cisco DNA Center (HA) oferece mais elasticidade e reduz o tempo
ocioso da máquina em que o nó ou os serviços ou um link de rede vão para baixo. Quando uma
falha ocorrer, as ajudas desta estrutura para restaurar sua rede a seu estado operacional
precedente. Se isto não é possível, o Cisco DNA Center indicará que há uma edição que exige
sua atenção.

/content/en/us/td/docs/cloud-systems-management/network-automation-and-management/dna-center/1-2-8/install/b_dnac_install_128_M5/b_dnac_install_128M5_chapter_011.html
/content/en/us/td/docs/cloud-systems-management/network-automation-and-management/dna-center/1-2/admin/b_dnac_admin_guide_1_2/b_dnac_admin_guide_1_2_chapter_0110.html
/content/en/us/td/docs/cloud-systems-management/network-automation-and-management/dna-center/1-2-10/admin/guide/b_dnac_admin_guide_1_2_10/b_dnac_admin_guide_1_2_10_chapter_011.html


Quando a estrutura HA do Cisco DNA Center determina que uma mudança em um nó de cluster
ocorreu, sincroniza esta mudança com os outros Nós. Os tipos apoiados da sincronização
incluem:

O base de dados muda, como as atualizações relativas à configuração, ao desempenho e
aos dados de monitoramento.

●

Alterações de arquivo, tais como configurações do relatório, gabaritos de configuração,
diretório da TFTP-raiz, ajustes da administração, arquivos licenciar, e a loja chave.

●

Conjunto 3-node mínimo dos suportes de software atuais do Cisco DNA Center para que a Alta
disponibilidade trabalhe. Uma vez que o conjunto setup, pode controlar a falha do nó único. Os
Nós do mínimo 2 são exigidos para ajustar o quorum. Sem uns 2 quorum do nó o conjunto será
declarado para baixo. Se você está usando a tela do SD-acesso então aglomere a falha
conduzirá somente à falha do abastecimento da automatização mas ainda seu tráfego de rede de
usuário da tela do SD-acesso continuará a enviar porque o centro DNA não é responsável para
nenhum controle ou tráfego de dados.

Neste documento nós olharemos vários pontos da falha e como o conjunto abranda o tempo
ocioso da máquina para manter o Cisco DNA Center operacional em todo o tempo. Nós centrar-
nos-emos principalmente sobre aspectos da conectividade de rede do conjunto 3-node. Para
serviços e toda informação restante refira por favor a instalação e o guia admin.

Rede Connectivtiy:

O Cisco DNA Center usa a seguinte Conectividade dos tipos de rede:

1. Link de conjunto do 10 Gbps

2. Link do 1 Gbps GUI/Management

3. Link da nuvem do 1 Gbps (opcional)

4. Link da empresa do 10 Gbps

5. Link do 1 Gbps CIMC

Supõe-se que a definição intra-conjunto-IP-ARP apropriada acontece e a Conectividade está
assegurada entre todos os 3 Nós. Além, recomenda-se ter <10ms RTT entre os links de conjunto
para todas as encenações.

Cenários de falha e comportamento do conjunto:

Geralmente, a redistribução dos serviços do conjunto acontece sob seguinte circunstância:

1. O nó único vai para baixo: Os serviços serão distribuídos aos 2 Nós permanecendo e o
conjunto será ainda operacional.

2. O link de rede de empreendimento vai para baixo para o nó único: Nenhuma redistribução do
serviço. Somente a alcançabilidade à rede de empreendimento do nó falho não trabalhará.

3. O link de rede do conjunto vai para baixo: Os serviços serão redistribuídos aos 2 Nós
permanecendo e o conjunto será ainda operacional.



4. Todos links de rede restantes vão para baixo exceto o link de conjunto para o nó único: o nó
não poderá prestar serviços de manutenção às funções previstas mas todo o serviço e conjunto
operarão o normal.

5. Preste serviços de manutenção à falha no nó único: O serviço tentará reiniciar. Na maioria das
encenações tentará reiniciar no mesmo nó mas atualmente não há nenhuma afinidade ao nó
assim que pode começar em todo o nó.

6. O switch de rede vai para baixo: Segundo tipos diferentes de topologia, o conjunto operar-se-á
normalmente ou o serviço será redistribuído ou tudo estará para baixo.

Topologia física Option-1

Inicialmente planejamento sugerido depois da conectividade de rede. Picture-1 e Picture-2
fornecem a Conectividade onde cada link do tipo de rede de todo o nó é conectado ao mesmo
interruptor físico. Por exemplo: O link de rede de empreendimento de todos os nó 3 é conectado
ao mesmo interruptor físico.

Picture-1

Picture-2



Acima da topologia fornece seguintes tipos de cenário de falha onde o conjunto ainda será
operacional.

1. Falha do nó único

2. Falha do link da rede de empreendimento

3. Falha do link do conjunto

4. Preste serviços de manutenção à falha

Acima da topologia não possa controlar terminam o interruptor para baixo para algum do link de
rede.

Condição de falha Impacto/estado do conjunto

Nó único para baixo
O conjunto será ainda
operacional com nó 2
permanecendo.

Link único para baixo para
algum do link de rede

O conjunto continuará a
operar o normal. Os
serviços serão distribuídos
somente se o link de
conjunto vai para baixo.

O interruptor vai para baixo O conjunto será inusável
para a automatização.

Topologia física Option-2 (a mais recomendada)

Picture-3 fornece a Conectividade onde todo o link de rede do mesmo nó é conectado ao mesmo
interruptor físico. Todos os links de um nó são conectados ao mesmo interruptor físico com a
separação usando VLAN, ou pode ser conectada ao Switches diferente. Por exemplo: O link de



Node-1 é conectado ao Switch 1, os links de Node-2 é conectado ao switch 2 e assim por diante.

Picture-3

Acima da topologia fornece seguintes tipos de cenário de falha onde o conjunto ainda será
operacional.

1. Falha do nó único

2. Falha do link da rede de empreendimento para o nó único

3. Falha do link do conjunto para o nó único

4. Preste serviços de manutenção à falha para o nó único

5. Falha no switch da rede única para o nó único

Condição de falha Impacto/estado do conjunto

Nó único para baixo
O conjunto será ainda
operacional com nó 2
permanecendo.

Link único para baixo para
algum do link de rede

O conjunto continuará a
operar o normal. Os
serviços serão distribuídos
somente se o link de
conjunto vai para baixo.

O switch único vai para
baixo

O conjunto será ainda
operacional com nó 2
permanecendo.

Option 3 da topologia física (para o tipo ambiente do centro de dados)



Esta topologia é similar a Option-2 a não ser que você possa ter o switch de Camada 2 3 que
conecta ao gateway. Toda a informação é similar a Option-2.

Topologia física Option-4 (não recomendada)

Picture-4 fornece a Conectividade onde 2 Nós conectaram ao mesmo interruptor quando o outro
nó for conectado a um interruptor diferente. Esta topologia está recomendada o mais menos
enquanto a falha comutar que tem os links múltiplos conectados pode derrubar o conjunto.



Acima da topologia fornece seguintes tipos de cenário de falha onde o conjunto ainda será
operacional.

1. Falha do nó único

2. Falha do link da rede de empreendimento para o nó único

3. Falha do link do conjunto para o nó único

4. Preste serviços de manutenção à falha para o nó único

Acima da topologia não possa controlar terminam o interruptor para baixo para algum do link de
rede.

Condição de falha Impacto/estado do conjunto

Nó único para baixo
O conjunto será ainda
operacional com nó 2
permanecendo.

O link único para baixo
para algum do link de rede
exceptua o link de conjunto

O conjunto continuará a
operar o normal.

Único link de conjunto para
baixo

Os serviços serão
distribuídos a outros dois
Nós e para continuar a
operação.

O switch único vai para
baixo

O conjunto pode ir para
baixo se o interruptor que
tem o link múltiplo vai para
baixo.

Alguns cenários de falha e estado adicionais cobertos no guia do administrador para o Cisco DNA
Center 1.2.10

/content/en/us/td/docs/cloud-systems-management/network-automation-and-management/dna-center/1-2-10/admin/guide/b_dnac_admin_guide_1_2_10/b_dnac_admin_guide_1_2_10_chapter_011.html
/content/en/us/td/docs/cloud-systems-management/network-automation-and-management/dna-center/1-2-10/admin/guide/b_dnac_admin_guide_1_2_10/b_dnac_admin_guide_1_2_10_chapter_011.html

	Alta disponibilidade das encenações do conjunto do Cisco DNA Center 3-Node e os detalhes da conectividade de rede
	Índice
	Introdução
	Pré-requisitos
	Descrição
	Rede Connectivtiy:
	Cenários de falha e comportamento do conjunto:
	Topologia física Option-1
	Topologia física Option-2 (a mais recomendada)
	Option 3 da topologia física (para o tipo ambiente do centro de dados)
	Topologia física Option-4 (não recomendada)



