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Introdução

Este original descreve tipos diferentes de erros de disco, como classificá-los, e utiliza-o
ferramentas pode usar-se para identificá-los.

Pré-requisitos 

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

  

A informação neste documento é baseada em discos rígidos no sistema de Unified Computing
(UCS).

  

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.



Informações de Apoio

O original igualmente esboça o papel do controlador da unidade de disco rígido (HDD) e da matriz
redundante de discos independentes (RAID) quando você identifica erros médios nas
movimentações.

Nota: Os erros médios são referidos igualmente como erros dos media

Erros do media do punho HDD

Que causa erros do media HDD?

A maioria de causa comum de erros médios é amplitude deficiente do sinal essa resultados
dentro

O endereço lógico incerto do barramento (LBA) leu o lugar. Às vezes recuperável com novas
tentativas múltiplas.

●

As condições transitórias, mosca alta escrevem causado por partículas macias.●

As condições transitórias causadas por choque provisório, pela vibração, ou pelos eventos
acústicos que conduzem a fora de pista escrevem.

●

A função deficiente do mapa do erro na fabricação HDD essa conduz a acolchoar os lugar
preliminares atuais do defeito.

●

 Como o HDD detecta o erro médio? 

  A etapa 1.The HDD executa periodicamente varreduras dos media do fundo para detectar erros.

  Etapa 2. O HDD tenta ler dos media e por qualquer motivo é incapaz de recuperar os dados que
foram redigidos.

  Etapa 3. Quando o HDD é incapaz de recuperar os dados que o foram escritos invocam o
código da recuperação HDD que tentará várias etapas da recuperação de erro ler com sucesso
os dados dos media.

  Etapa 4. Se toda a falha que dos passos de recuperação a movimentação gerará um erro
03/11/0x de volta ao host e ao LBA será colocado no pendente defect a lista.

Como o controlador da invasão detecta erros médios?

O controlador RAID encontrará erros médios quando a patrulha ler, verificações consistentes,
o Normal lê, reconstruções, e lê/altera/escreve operações.

●

Baseado na configuração RAID, o controlador pode poder segurar o erro médio relatado pelo
HDD e nenhuma ação mais adicional será exigida.

●

Em alguns casos, o controlador não poderá segurar o erro médio e passará o erro ao host
para segurar o erro.

●

Quando o operating system (OS) considera erros médios?

Se o HDD relata que um erro médio e o controlador RAID não podem segurar a recuperação,
a seguir o host será notificado do erro.

●



Esta notificação é já não apenas uma mensagem consultiva que informe o sistema que o
evento ocorreu, ele é um pedido para que o ósmio atue porque o controlador HDD e RAID
não podia recuperar do erro médio.

●

Se o ósmio tem o contexto exigido para resolver corretamente o erro médio, deve ser
segurado pelo ósmio

●

Se os discos estão apenas em um grupo do disco (JBOD), o ósmio considerará erros porque
não são corrigidos pelo controlador. Isto é comum em ambientes da rede de área de
armazenamento do /virtual de HyperFlex (HX) (VSAN).

●

Papel HDD

Nível crescido dos defeitos (G-lista) HDD

Quando uma movimentação estiver na operação, a cabeça pode vir através de um setor com um
nível lido magnético enfraquecido. Os dados são ainda legíveis mas podem cair abaixo do ponto
inicial preferido para níveis lidos bom setor qualificados. Esta unidade de disco consideraria esta
um setor que poderia e sobressalente do setor estes dados a um lugar novo disponível na boa
lista de reserva conhecida. Uma vez que os dados são movidos, o endereço de setor velho está
adicionado aos defeitos crescidos alista, para ser usado nunca outra vez. Este processo é um
erro recuperável dos media. A movimentação dará um disparador ESPERTO uma vez que uma
maioria de seus saber-bons setores de reposição é esgotada.

Papel do controlador RAID

Patrulha lida

A patrulha lida é uma opção USER-definível que execute a movimentação leia dentro o fundo
e trace para fora todas as áreas ruins da movimentação.

●

Patrulhe verificações lidas para os erros de disco físico que poderiam conduzir à falha na
unidade. Estas verificações incluem geralmente uma tentativa na ação corretiva. A patrulha
lida pode ser permitida ou desabilitado com ativação automática ou manual.

●

Uma patrulha lida periodicamente verifica todos os setores dos discos físicos que são
conectados a um controlador, isso inclui a área reservada sistema nas movimentações
configuradas RAID. A patrulha leu trabalhos para todos os níveis RAID e todas as
movimentações quentes do sobressalente.

●

Este processo começa somente quando o controlador RAID é inativo para um intervalo de
tempo definido e nenhuma outra tarefa de fundo é ativa, embora pode continuar a ser
executado ao mesmo tempo que o entrada/saída pesado (I/O) processos.

●

Você não pode conduzir a patrulha lê nas movimentações configuradas no JBOD.●

Nota: O índice semântico latente (LSI) recomenda que você deixa a patrulha leu a
frequência e a outra patrulha leu ajustes nos valores padrão para conseguir o melhor
desempenho de sistema. Se você decide mudar os valores, grave o valor padrão original
aqui assim que você pode restaurá-los mais tarde.

Nota: A patrulha lida não relata em seu progresso enquanto é executado. O estado lido da
patrulha é relatado no log de eventos somente.



A patrulha leu opções é segundo as indicações da imagem:

Exemplos de MegaCli

Para ver a informação sobre a patrulha ler o estado e o atraso entre a patrulha leia corridas:
# MegaCli64 - AdpPR - Informação - aALL

Para encontrar a patrulha atual leia a taxa, executam:
# MegaCli64 - AdpGetProp PatrolReadRate - aALL

Para desabilitar a patrulha automática lida:
# MegaCli64 - AdpPR - Dsbl - aALL

Para permitir a patrulha automática lida:
#MegaCli64 - AdpPR - EnblAuto - aALL

Para começar patrulha manual uma varredura lida:
# MegaCli64 - AdpPR - Começo - aALL

Para parar uma varredura lida patrulha:
# MegaCli64 - AdpPR - Parada - aALL

Verificação consistente

No RAID, a verificação consistente verifica a exatidão dos dados redundantes em uma
disposição. Por exemplo, em um sistema com paridade, para verificar a consistência os
meios computar a paridade das movimentações dos dados e comparar os resultados aos
índices da paridade conduzem.

●

O JBOD não apoia a verificação consistente.●

O RAID 0 não apoia a verificação consistente.●

O RAID 1 usa uns dados compara não a paridade.●

A paridade dos cálculos RAID 6 para 2 movimentações da paridade e verifica ambos.●

Nota: Recomenda-se lhe executa uma verificação consistente pelo menos uma vez por



mês.

As opções de gerenciamento da verificação consistente são segundo as indicações da imagem:

As opções de agendamento da verificação consistente são segundo as indicações da imagem:

Exemplos de MegaCli



Para ver a verificação consistente programada seguinte cronometrar:
#MegaCli64 - AdpCcSched - Informação - aALL

Para mudar o tempo programado da verificação consistente:
#MegaCli64 - AdpCCSched - SetSTartTime 20171028 02 - aALL

Para desabilitar a verificação consistente:
#MegaCli64 - AdpCcSched - Dsbl - aALL

Circunstâncias quando um controlador RAID não puder reparar um erro médio

No JBOD O ósmio do host é responsável para erros médios.●

Em RAID 0 Não há nenhuma Redundância, assim que o controlador não pode fornecer o
HDD os dados para escrever ao LBA.

●

Em RAID 1 Quando o controlador não puder dizer que cópia do espelho contém os dados
corretos. Isto ocorrerá somente se ambo LBAs pode ser lido, mas os dados não combinam.

●

RAID 5 Se há 2 ou mais erros na mesma listra. Para ocorrer muito provavelmente quando
após uma reconstrução de uma disposição for iniciado. A movimentação que é reconstruída é
um erro, e um erro médio em toda a outra reconstrução da movimentação seria o segundo
erro. O controlador não poderia reconstruir os dados necessários reconstruir o LBA na
unidade de substituição.

●

RAID 6  Se há 3 ou mais erros na mesma listra. Para ocorrer muito provavelmente quando
quando uma disposição for reconstruída. A movimentação que é reconstruída é um erro, e
um erro médio em todas as duas outras movimentações quando a reconstrução for em
andamento seria em segundo e terceiros erros, ou um erro médio e uma segunda falha na
unidade. O controlador não poderia reconstruir os dados necessários reconstruir o LBAs nas
movimentações com os erros.

●

Informações Relacionadas

Guia do Usuário do software de MegaRaid® SAS●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

/content/dam/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/3rd-party/lsi/mrsas/userguide/LSI_MR_SAS_SW_UG.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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