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Introdução 

O documento fornece etapas para investigar o impacto da interconexão da tela do sistema de
Unified Computing (FI) ou falha inesperada da repartição.

Em um de nível elevado, os seguintes problemas podiam conduzir à repartição do FI

   O processo do espaço do núcleo causou um crash (aka o pânico do núcleo) ●

   O núcleo foi executado fora da memória (fora da memória - OOM que matam um processo
do usuário para recuperar a memória)  

●

   O processo do espaço do usuário causou um crash (ex. - netstack, fcoe_mgr, callhome
etc.) 

●

   Edição do firmware FI (cenário raro, exemplo - CSCuq46105) ou falha do componente de
hardware (como o SSD usado para o armazenamento)

●

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Gerente do Cisco Unified Computing System (UCS)

Interface de linha do comando manager do Cisco Unified Computing System (UCS) (CLI)

Arquivos de registro exigidos

Quando as repartições FI inesperadamente, recolherem logs de seguimento e os transferirem
arquivos pela rede ao pedido do serviço TAC. 

     Pacote do log do techsupport UCSM ●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuq46105


     Verifique se o arquivo do dump principal é criado em torno da época do evento da
repartição.

●

             Você pode verificar para ver se há arquivos de descarga de núcleos através do CLI ou do
GUI

                  UCS-FI # monitoração do espaço

                  UCS-FI /monitoring # sysdebug do espaço 

                  UCS-FI /monitoring/sysdebug # mostra retira o núcleo do detalhe

     Se o FI foi configurado para exportar logs para o servidor de SYSLOG, recolha por favor
mensagens de registro do servidor de SYSLOG para o dispositivo que fornece os dias de
histórico 7 antes do timestamp da repartição. 

●

    Rastreamento de pilha do núcleo (se a repartição é devido ao pânico do núcleo)●

                   

Analisando logs para indícios iniciais

1)  Verifique para ver se há a razão e o selo de tempo de repartição da saída do comando " show
version " do sistema operacional do nexo (NX-OS)

  

2)  Verifique da “a saída do comando do nvram de registo mostra” para ver se há mensagens de
registro antes do selo de tempo da repartição

3)  Verifique os mensagens de registro armazenados no servidor de SYSLOG para ver se há
indícios adicionais

4)  Se a repartição foi provocada pelo impacto do processo do espaço do usuário, verifique o
dump principal que combina o nome de processo e o selo de tempo da repartição.

6) Se é pânico do núcleo, verifique para ver se há a saída de rastreamento de pilha do núcleo no
“sw_kernel_trace_log nomeado arquivo” 

De UCSM 2.2.1b, este arquivo é pacote incluído do techsupport da mostra UCSM.

                                    

Para a versão UCSM mais cedo do que 2.2.1b, recolha por favor a saída dos comandos
seguintes 

7) “topout.log” contém a saída do comando “superior” cada dois segundos. Antes da repartição,
UCSM salvar o grupo velho de logs enquanto o arquivo de /opt/sam_logs.tgz ele pode fornecer a
informação sobre a memória, a utilização ou os processos. 

8) Se você observa as mensagens como fora da memória (OOM) mataram um processo e o
impacto do processo poderiam provocar a repartição do FI e isted como a razão de
reinicialização. Em tais encenações, é mais provável o processo é vítima da condição de memória



baixa e não pôde ser a causa atrás do impacto ou do escape de memória. 

Informação do recolhimento sobre a instalação UCS
O seguimento de resposta questiona ajudas para compreender melhor que a instalação e do sistema são estado
antes da repartição.

1)  Este problema tem acontecido antes? 

2)  Havia alguma atividade específica do usuário em torno da época da repartição?

3)  Alguns software recente/hardware/alteração de configuração feita ao FI?

4) O Fi está sendo monitorado por algum aplicativo externo (sobre SNMP

5) Se sim, como frequentemente os aplicativos votam o FI para dados?  Que informação é votada
em intervalos regulares por estes aplicativo? (perguntas ex SNMP) 

6) Houve alguma tempestade do tráfego para a porta de gerenciamento FI?

7) Esta escala setup? (Número de chassi, de lâminas, de interfaces virtuais) 

Sugestão para dinamicamente monitorar o FI

1) Configurar UCSM para exportar logs para o servidor de SYSLOG 

2) Recolha a saída da “mostra processa” de local-Mgmt em intervalos regulares para monitorar a
tendência no CPU e na memória

uso dos processos. Este tis não exigidos se o FI é arleady que está sendo monitorado pelo
aplicativo externo.

Informações Relacionadas

Manual de configuração do Cisco UCS Manager

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-manager/products-installation-and-configuration-guides-list.html

