Grande uso de disco para o componente do
controlador da EnergyWise de Cisco
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Introdução
Este original descreve as causas e solução possíveis para um uso de disco excepcionalmente
grande para uma instalação do controlador do Gerenciamento da EnergyWise de Cisco (CEM,
CEM ou CEWMS). O CEM usam o componente do controlador a fim comunicar-se com os
valores-limite ou os dispositivos de que você quer recuperar ou controlar informação energiarelacionada.

Problema
O uso do espaço do controlador é normalmente bastante limitado e um pouco estável, mas em
alguns casos, o diretório de instalação começa crescer e começa comer acima de todo o
espaço. O espaço-problema pode ter causas múltiplas e o uso do espaço pode estar em subdiretórios múltiplos da pasta de instalação. A maioria de causas comum e suas soluções podem
ser encontradas no resto do artigo.

Solução
1. Grandes serviço/diretório devido aos log de erros
Cada vez que o controlador para inesperadamente ou experimenta um erro, obtém
automaticamente recuperado pelo serviço do observador do sistema e o utilizador final
normalmente não observa realmente que o erro ocorreu.
Quando tal exceção ocorre, um arquivo do arquivo histórico (.log) e do minidump (.mdmp) está
criado no serviço/diretório do diretório de instalação do controlador (à revelia: Controlador \
serviço do Gerenciamento de energia de C:\Program Files\Cisco). Estes arquivos são em torno da
média 350MB em tamanho e caso que o serviço do controlador sofre das exceções múltiplas ao
longo do tempo, o espaço usado por estes arquivos pode vir consideravelmente uma grande
quantidade como considerado aqui:

A solução para a primeira causa é um pouco simples como você pode apenas suprimir de .log e
de arquivos .mdmp sem nenhum impacto no controlador running. Mantenha na mente que deve
haver uma razão pela qual os arquivos existem e se aparecem numa base regular. É uma boa
ideia começar com a investigação da causa da geração do log/descarga.

2. Problemas que limpam o diretório Service/DB
O diretório service/db contém os logs da informação do dispositivo recebida pelo controlador (à
revelia: Controlador do Gerenciamento de energia de C:\Program Files\Cisco \ serviço \ DB).
Normalmente estes arquivos obtêm controlados e limpados automaticamente.
Em alguns casos, o tamanho deste diretório começa crescer e (alguns) uns arquivos mais velhos
não obtêm limpados automaticamente anymore. Geralmente, os começos do problema com um
arquivo e expandem bastante rapidamente. Isto pode ser causado (a) por arquivos travados ou
por arquivos demasiado grandes suprimir. Uma vez que o problema aparece, esse um arquivo
causa edições para permanecendo.
Énormal para este diretório conter alguns dados. A fim verificar se você experimenta realmente
uma edição relativa a esta, você pode ver se há algum arquivo no diretório que for mais velho do
que o ajuste de DeleteOlderThan em settings.json (a configuração padrão é 32 dias).

A solução para a segunda causa exige um pouco de mais cuidado desde que você pode
potencialmente suprimir da informação util ou causar o dano a um exemplo running do
controlador. Primeiramente, você precisa de assegurar-se de que os grandes arquivos sejam
realmente mais velhos do que o ajuste de DeleteOlderThan em settings.json (a configuração
padrão é 32 dias). Se aquele é o caso, você pode executar estas ações:
1. Pare o serviço do observador do sistema
2. Pare o controlador
3. Suprima dos índices do controlador CEM \ serviço \ DB
4. Comece o controlador
5. Comece o serviço do observador do sistema

3. Log grande/diretório devido à verbosidade dos arquivo históricos ou do ciclo
limpo Unset
Considerou o comportamento normal esse o log/diretório (à revelia: O controlador \ logs do
Gerenciamento de energia de C:\Program Files\Cisco) tendem a crescer ao longo do tempo.
Especialmente quando você faz alguns testes/experimentação/elevação… há uma possibilidade
que o log/diretório vem uma quantidade considerável de espaço e nunca encolhe. Isto pôde
potencialmente causar problemas.
A razão para que o diretório cresça grande é que, à revelia, o ciclo limpo do arquivo de registro do
controlador está desabilitado.
Éuma boa ideia e um melhor prática verificar estes ajustes do controlador:
Nível do log do controlador:
O nível do log do controlador do padrão (INFORMAÇÃO) é um bom ajuste e dá bastante
informação quando você mantiver o espaço usado a uma quantia considerável. Caso que alguém
mudou o log em nível a um ajuste mais verboso como DEBUGAR ou SIGA, os arquivo históricos
crescem rapidamente no espaço. Se não há nenhuma razão especial para o log em nível estar
mais verboso, assegure-se de que este ajuste seja para a INFORMAÇÃO.
Ciclo limpo do arquivo de registro do controlador:
O ciclo limpo do arquivo de registro do controlador é o número de dias que os arquivo históricos
devem ser mantidos no registro. À revelia, o ciclo limpo é desabilitado que significa que os
arquivos ficam lá para sempre. A fim permitir o ciclo limpo, mude o valor padrão de 0 ao número
de dias que você quer manter arquivo históricos.
Você pode verificar e para mudar o ciclo limpo do nível do log do controlador e do arquivo de
registro do controlador neste lugar dos CEM conecte: Os ajustes > os controladores > editam
ajustes > ajustes e segundo as indicações da imagem:

