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Introdução

Este original descreve as características relativas ao base de dados do motor do gerenciamento
de dados (DME) (DB) introduzido na liberação 3.1.3a do gerenciador de sistema do Unified
Computing (UCSM).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

UCSM●

Componentes Utilizados

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

Versão de software 3.1.3a UCSM●

6200 Series da interconexão da tela (FI) e 6332 modelos●

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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

Informações de Apoio

O DME é o componente central da arquitetura de software UCSM que guarda a informação de
estado de sistema. A informação é armazenada sobre
o dispositivo FI do armazenamento local sob a forma do base de dados encaixado conhecido
como DME DB.

A integridade de dados no base de dados pode obter corrompido devido à falha do dispositivo de
hardware do armazenamento. Com liberação UCSM 3.1.3a, muitos novos recursos
são adicionados para fazer um exame médico completo periódico de utilização mais resiliente
UCSM DB, continuamente recuperação do DB corrompido e proteção de dados por um backup
automático do DME DB.

Características do exame médico completo do base de dados
UCSM DME

Exame médico completo periódico do base de dados

O gerente UCS inicia o exame médico completo do DB em intervalos periódicos para validar a
integridade dos dados.

O sistema igualmente permite que os usuários executem manualmente o exame médico completo
e verifiquem a integridade DB.

Verifique a configuração padrão

Àrevelia, o exame médico completo é executado cada 12 horas, para mostrar ao uso do status
atual estes comandos:

UCS # scope system

UCS /system # show mgmt-db-check-policy detail

Management Database Integrity Check Policy:

Health Check Interval (hours): 12

Last Integrity Check Time: 2017-05-07T14:42:47.019

Internal Backup Interval (days): 14

Last Internal Backup Time: 2017-04-28T14:52:12.648

UCS /system #

Mude o intervalo

Quando você puder alterar o intervalo de tempo ou desabilitar o exame médico completo,
recomenda-se fortemente não fazer mudanças à configuração padrão.



Cuidado: Recomenda-se fortemente não mudar estes valores do padrão

Neste exemplo, o intervalo é mudado de 12 horas a 48 horas.

UCS /system # set mgmt-db-check-policy health-check-interval 48

UCS /system* # commit-buffer

UCS /system # show mgmt-db-check-policy detail

Management Database Integrity Check Policy:

Health Check Interval (hours): 48

Last Integrity Check Time: 2017-05-07T14:42:47.019

Internal Backup Interval (days): 14

Last Internal Backup Time: 2017-04-28T14:52:12.648

Para desabilitar o exame médico completo, ajuste o valor a zero.

Execute manualmente o exame médico completo

Para verificar o exame médico completo DB, você pode executar estes comandos. Se nenhuma
mensagem é imprimida no terminal, a seguir o DB está na boa saúde.

UCS # scope system

UCS /system # start-db-check

UCS /system* # commit-buffer

Além, todo o Mensagem de Erro será entrado o arquivo de registro preliminar FI DME (parte de
pacote do techsupport UCSM).

[prt:executeHealthCheck] Health Check complete with no corruption

Este comando permite que você verifique mais o estado DB:

UCS # scope system

UCS /system # show mgmt-db

Management Database Status:

Fabric Id Corrupted Count Last Occurrence Time

--------- ----------------------- --------------------

A 0 1970-01-01T00:00:00.000

B 0 1970-01-01T00:00:00.000

Corrupção DB - Falha e mecanismo de recuperação do nível de usuário

Se UCSM detecta a corrupção no DB durante o exame médico completo, gerencie mensagens de
falha.



Uma falha do nível da INFORMAÇÃO está gerada quando há uma única ocorrência e se a
corrupção aconteceu mais de uma vez, MAJOR que as falhas niveladas são registradas e você
precisa de tomar um tac Cisco mais adicional da ação e do contato. Recolha um pacote do
techsupport.

ucs /system # show fault

Severity Code Last Transition Time ID Description

--------- -------- ------------------------ -------- -----------

Info F1899 2017-04-28T01:09:23.332 263649 Management database corruption detected and recovered

on Fabric Interconnect B. Number of corruption events: 1. Last corruption event timestamp: 2017-

04-28T01:09:23.332

Major F1900 2017-05-02T00:52:07.846 263651 High number of management database corruption events

on Fabric Interconnect A. Number of corruption events: 3. Last corruption event timestamp: 2017-

05-02T01:06:06.387

Mecanismo de recuperação

UCSM resolve automaticamente a corrupção sem nenhuma influência a todo o tráfego plano dos
serviços ou dos dados, overwrites o DB da memória ou copia o bom DB do par FI.

Evento da
corrupção Mecanismo da recuperação de sistema

FI preliminar O base de dados é recuperado na árvore de informação do gerenciamento de memória (o
MIT)

Subordinado FI O arquivo da base de dados é recuperado do FI preliminar

Restaure a contagem da corrupção

A corrupção DB persiste até que esteja cancelada manualmente para fora. Por exemplo, se o
hardware FI foi substituído baseou em investigações adicionais para resolver a corrupção, você
pode executar este comando restaurar a contagem da falha da corrupção.

ucs-A /system # set mgmt-db-check-policy reset-corruption-count yes

ucs-A /system* # commit-buffer

Backup periódico

Para maximizar a proteção de dados, UCSM toma a backup completo do estado da configuração
UCSM (DME DB) cada duas semanas que podem ser usadas para finalidades da recuperação.
Mais, a verificação de integridade DB é validada de modo que o backup inclua a configuração de
um bom estado.
O arquivo de backup completo do estado salvar no diretório de /workspace/backup de cada FI.

UCS # connect local-mgmt

UCS(local-mgmt)# dir backup/

1 1823454 Apr 28 14:53:23 2017 internalBackup.1493391132.tgz

Mude o intervalo do trabalho alternativo



A frequência do trabalho alternativo pode ser mudada de 1 a 60 dias. Segundo as indicações
deste exemplo, nós mudamos o valor a 28 dias.

UCS # scope system

UCS /system # set mgmt-db-check-policy internal-backup-interval 28

UCS /system* # commit-buffer

UCS /system # show mgmt-db-check-policy detail

Management Database Integrity Check Policy:

Health Check Interval (hours): 24

Last Integrity Check Time: 2017-05-10T10:35:24.909

Internal Backup Interval (days): 28

Last Internal Backup Time: 2017-04-28T14:52:12.648

UCS /system #

Informações Relacionadas
O guia do programador do Cisco UCS Manager XMP API●

Guia de configuração de CLI UCSM 3.1●

http://www.cisco.com/c/pt_br/support/servers-unified-computing/ucs-manager/products-programming-reference-guides-list.html
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/CLI-User-Guides/System-Monitoring/3-1/b_UCSM_CLI_System_Monitoring_Guide_3_1/b_UCSM_CLI_System_Monitoring_Guide_3_1_chapter_01111.html
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