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Introdução

Este documento descreve as etapas para desabilitar a disposição redundante de verificação
consistente individual do controlador dos discos (RAID) nos controladores LSI RAID que podem
negativamente impactar alguns aplicativos com entrada/saída restrito (I/O) exigências.  Uma vez
que tal grupo de aplicativos com exigência de exigências I/O é o gerenciador de recurso universal
da sessão e do gerenciador de recurso/sessão de Videoscape (USRM/VSRM).  Devido ao
impacto da espera I/O do potencial a estes aplicativos que podem ocorrer quando as verificações
consistentes forem executado, recomenda-se desabilitar verificações consistentes em todas as
unidades virtuais/volumes da invasão.  Veja CSCuw01134

Pré-requisitos

Os server da cremalheira M3 do Cisco Unified Computing System (UCS) com modelo LSI 92XX
invadem controladores.  

A verificação consistente de desabilitação exigirá uma janela de manutenção para o aplicativo
USRM/VSRM. 

Terminando exemplos USRM/VRSM antes da verificação consistente deficiente

Há até 8 exemplos de USRM/VSRM em um UCS C220.  Cada exemplo deverá ser terminado
antes de executar o procedimento para desabilitar a verificação consistente.  Quando o
procedimento da verificação consistente está completo cada exemplo terá que ser reiniciado
manualmente.

Nota: Os 2 processos abaixo devem ser incluídos em um método de nível elevado do
procedimento (ESPANADOR) escrito para os sistemas/exigências do cliente individual.  Por
exemplo: o ESPANADOR incluirá a coordenação do failover e failback do server para minimizar o
impacto de cliente.  Cada cliente pode ter as exigências diferentes que são endereçadas no
ESPANADOR.

Para terminar o software USRM/VSRM siga estas etapas.  Nota: Estas etapas precisam de ser
terminadas para cada exemplo de USRM/VSRM.

Abra a relação de usuário de web USRM/VSRM (UI) em um navegador1.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuw01134/?reffering_site=dumpcr


Navegue à página da restauração2.
Ajuste ServerState a? Termine? usando a gota encaixote para baixo.3.
Clique o botão das mudanças comprometer.4.

Resultado: O software USRM/VSRM terminará e não reiniciará.

Uma vez o processo para desabilitar a verificação consistente está completo, cada exemplo de
USRM/VSRM deverá ser começado manualmente.  Siga estas etapas para cada exemplo de
USRM/VSRM.

Abra e sessão SSH ao USRM/VSRM.1.
Navegue ao diretório apropriado Para USRM: /opt/usrmPara VSRM: /common/usrm2.
Execute o comando começar o USRM/VSRM:  ./usrm --<option (auto ou supervisionado) > -
d Exemplo do modo supervisionado: ./usrm --supervisionado? dExemplo do modo
automático: ./usrm --auto? d

3.

Nota: Lá são 2 traços antes da opção e 1 traço antes do? d? parâmetro.

Resultado: o software USRM/VSRM começará e começará processar pedidos.

Transferindo a utilidade.

Transfira a utilidade http://docs.avagotech.com/docs/12351437 de StorCli

O arquivo zip de StorCLI mandará dobradores com instalar arquivos para Plataformas
diferentes do operating system (OS).

A instalação no redhat linux

Extraia o arquivo do storcli RPM do dobrador de /StorCli_All_OS/Linux/ no arquivo zip, e instale-o:
# RPM - ivh <StorCLI-x.xx-x.noarch.rpm>

Comandos para o RedHat/Linux
Change to the folder where storcli64 executable file was installed to, typically

/opt/MegaRAID/storcli/

#cd /opt/MegaRAID/storcli

Check to make sure no consistency checks are currently in progress

storcli]#./storcli64 /c0 /vall show cc

VD Operation Progress% Status

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

0 CC - Not in progress <<<<<<<<<<<

1 CC - Not in progress <<<<<<<<<<<

From the output above, if any of the VDs show anything other than ?Not in progress?, then issue

the command to stop any consistency checks running:

./storcli64 /c0/vall stop cc

Issue the command to disable consistency checks from being run in the future:

./storcli64 /c0 set cc=off

Confirm that consistency checks have been disabled:

./storcli64 /c0 show cc

http://docs.avagotech.com/docs/12351437


Controller Properties :

=====================

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

Ctrl_Prop Value

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

CC Operation Mode Disabled <<<<<<<<<<<<<<<<

CC Execution Delay 0

CC Next Starttime 06/20/1999, 19:00:00

CC Current State Stopped

CC Number of iterations 0

CC Number of VD completed 0

CC Excluded VDs None

Confirm the CC Operation Mode line shows ?Disabled?

Instruções de ESXi

Se as circunstâncias exigem verificações consistentes de desabilitação em ambientes de Vmware
ESXi, a utilidade de StorCLI instala o processo é diferente, mas a sintaxe de comando do storcli é
a mesma.  O Shell Seguro (ssh) é desabilitado à revelia no vSphere, você precisará de permitir o
SSH antes de tentar abrir um terminal SSH com o host.

A instalação em VMware ESXi 5.x

Extraia/cópia o arquivo vmware-esx-storcli-xxxxxx.vib do dobrador de /StorCli_All_OS/Vmware-
MN/ no arquivo zip.

Copie o arquivo vmware-esx-storcli-xxxxxx.vib ao host de ESXi? sistema local de arquivo s, no
dobrador de /tmp.

Execute agora o comando do esxcli instalá-lo.
# o vib do software do esxcli instala - v “/tmp/vmware-esx-storcli-xxxxxx.vib”? nenhum-SIG-
verificação

Comandos para VMware Vsphere
Change to the folder where the Storcli executable was installed to, typically /opt/lsi/storcli

#cd /opt/lsi/storcli

Please note the ESXi storcli executable is storcli

Check to make sure no consistency checks are currently in progress

storcli]#./storcli /c0 /vall show cc

VD Operation Progress% Status

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

0 CC - Not in progress <<<<<<<<<<<

1 CC - Not in progress <<<<<<<<<<<

From the output above, if any of the VDs show anything other than ?Not in progress?, then issue

the command to stop any consistency checks running:

./storcli /c0/vall stop cc

Issue the command to disable consistency checks from being run in the future:

./storcli /c0 set cc=off

Confirm that consistency checks have been disabled:



./storcli /c0 show cc

Controller Properties :

=====================

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

Ctrl_Prop Value

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

CC Operation Mode Disabled <<<<<<<<<<<<<<<<

CC Execution Delay 0

CC Next Starttime 06/20/1999, 19:00:00

CC Current State Stopped

CC Number of iterations 0

CC Number of VD completed 0

CC Excluded VDs None

Confirm the CC Operation Mode line shows ?Disabled?


