Pesquise defeitos 8RU quando todos os serviços
estão para baixo na página do estado dos
serviços
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Introdução
Este documento descreve como pesquisar defeitos uma edição que seja considerada nos
conjuntos de 8 unidades de rack (RU) onde todos os serviços aparecem como para baixo na
página do estado dos serviços, a versão afetada seja o Tetration 2.0 (Tet).
Contribuído por Miguel Nakhoul, engenheiro de TAC da Cisco.

Pré-requisitos
Requisitos
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
●

●

Tet 2.0
8RU

Componentes Utilizados
A informação neste documento é baseada em Tet 2.0
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
No conjunto de Tet 8RU, todos os serviços parecem ser para baixo com diversos erros da
dependência segundo as indicações da imagem

Solução
Estas são as etapas para resolver esta edição:
Etapa 1. A primeira coisa a fazer é verificar se todos os Nós são ativos na página do estado do
conjunto, ele pôde acontecer que um dos Nós é inativo segundo as indicações da imagem.

Se isto acontece, estas são as ações recomendadas:
Verifique a expedição de cabogramas na cremalheira.
Se a expedição de cabogramas na cremalheira é conectada corretamente, recarregue o nó a
fim resolver o problema.
Se depois que você recarrega o server, a edição não é resolvida então o Troubleshooting de
hardware está recomendado.
Se nenhumas das ações aqui podem resolver o problema, a autorização de material do
retorno (RMA) pôde ser tomada na consideração.
Etapa 2. Depois que você toma as ações anterior, o nó inativo deve ser mostrado no estado ativo,
contudo, os serviços puderam ainda ser mostrados como para baixo na página do estado dos
serviços.
●

●

●

●

O reinício do Oracle deve trazer os serviços de volta ao normal.
Navegue à manutenção > exploram a página > o CARGO > a máquina Orchestrator-1 virtual e
executam este comando: svrestart? args=oracle segundo as indicações da imagem.

Após certos minutos, todos os serviços devem ser de volta ao normal e a edição é resolvida.

