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O estado da replicação indica a saúde de uma comunicação da sincronização entre a BANDEJA
e os outros Nós em um desenvolvimento.  Alterações de configuração e atualizações preliminares
da sincronização dos Nós Admin a todos Nós restantes em um desenvolvimento sob a forma das
mensagens da replicação.  Para a Conectividade ou os problemas de comunicação, se um nó sai
da sincronização ou é inacessível, já não receberá ou consumirá atualizações do nó admin e
devê-las-á ser recuperadas.

Pairar sobre o alvo ao lado do estado do nó sob a administração > o desenvolvimento mostrar-
lhe-á o status atual da replicação do nó e se está na sincronização, as quantas mensagens é
pendente ser sincronizado.  Se a replicação falhou, você verá uma mensagem indicá-lo para
precisar de executar uma sincronização manual se o nó é ainda alcançável mas fora da
sincronização.

Se o nó não é alcançável contudo, nos exemplos de onde pode ter posto fora ou em caso dos
problemas de conectividade, indicará um estado diferente.  Finalmente, a ação a tomar é a
mesma, assegura o reachability e executa um resync manual.

Para executar uma sincronização manual:

Navegue à administração > ao desenvolvimento e selecione o nó que é com necessidade de uma
sincronização manual com a caixa de seleção ao lado dele:



Executar uma sincronização manual envolverá um reload do nó de destino mas não do nó
preliminar Admin.

Pôde haver as situações onde se o nó foi fora da sincronização por muito tempo, não pode ser
possível recuperar através de uma sincronização manual. Nestas circunstâncias, a maneira mais
rápida recuperar é cancelar a matrícula o nó do desenvolvimento, executa uma restauração-
configuração do aplicativo através do CLI.  Uma vez que a configuração foi restaurada, você pode
registrar o nó de volta ao desenvolvimento.
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