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Introdução

Este original descreve a configuração e as diretrizes de distribuição, assim como dicas de
Troubleshooting para aquelas que adicionam os serviços cientes do contexto de Alta
disponibilidade (HA) e de corrida do motor dos Serviços de mobilidade (MSE) e/ou o
sistema wireless adaptável da prevenção de intrusão (AwIPS) a um Cisco Unified Wireless LAN
(WLAN). A finalidade deste original é explicar as diretrizes para MSE HA e fornecer cenários de
distribuição HA para MSE.

Note: Este original não fornecem detalhes de configuração para o MSE e os componentes
associados que não se referem MSE HA. Esta informação é fornecida em outros originais, e
as referências são fornecidas. A configuração adaptável do wIPS não é coberta igualmente
neste original.

Informações de Apoio

O MSE é uma plataforma que seja capaz de dirigir serviços relacionados múltiplos. Estes serviços
fornecem a funcionalidade de nível elevado do serviço. Consequentemente, a consideração para
o HA é crítica a fim manter a confiança a mais alta do serviço.



Com o HA permitido, cada MSE ativo é suportado por um outro exemplo inativo. MSE HA introduz
o monitor de funcionamento em que configura, controla, e monitora a Alta disponibilidade da
instalação. Uma pulsação do coração é mantida entre o MSE preliminar e secundário. O monitor
de funcionamento é responsável para estabelecer o base de dados, a replicação de arquivo, e a
monitoração do aplicativo. Quando o MSE preliminar falha e o secundário toma sobre, o endereço
virtual do MSE preliminar está comutado transparentemente.

Esta instalação (veja figura 1.) demonstra uma distribuição de WLAN típica de Cisco que inclua
Cisco MSE permitido para o HA.

O apoio HA está disponível no MSE-3310, no MSE-3350/3355, em 3365 e no dispositivo virtual
em ESXi.

Figura 1. desenvolvimento MSE no HA

Diretrizes e limitações

A informação aqui é sobre a arquitetura MSE HA:

O dispositivo virtual MSE apoia somente 1:1 HA●



Um MSE secundário pode apoiar até dois MSEs preliminar. Veja o HA emparelhar a matriz
(figuras 2 e 3)

●

O HA apoia a rede conectada e dirige-a conectado●

Somente a Redundância da camada 2 MSE é apoiada. o IP do monitor de funcionamento e o
IP virtual devem estar na mesma sub-rede e acessível da Redundância da camada 3 do
Sistema de controle de redes (NC) não é apoiado

●

O IP do monitor de funcionamento e o IP virtual devem ser diferentes●

Você pode usar o manual ou o failover automático●

Você pode usar o failback manual ou automático●

o MSE preliminar e secundário deve estar na mesma versão de software●

Cada MSE preliminar ativo é suportado por um outro exemplo inativo. O MSE secundário
torna-se ativo somente depois que o procedimento do Failover é iniciado.

●

O procedimento do Failover pode ser manual ou automático●

Há uns software e instância de base de dados para cada MSE preliminar registrado.●

Figura 2. apoio MSE HA que emparelha a matriz

A linha de base desta matriz é que o exemplo secundário deve sempre ter especificações iguais
ou altas do que preliminares, se são dispositivos ou máquinas virtuais.

O MSE-3365 pode somente ser emparelhado com um outro MSE-3365. Nenhuma outra
combinação é testada/apoiada.

Figura 3. MSE HA N:1 que emparelha a matriz



Cenário de configuração HA para o dispositivo virtual MSE (rede
conectada)

Este exemplo mostra a configuração HA para o dispositivo virtual MSE (VA) (veja figura 4). Para
esta encenação, estes ajustes são configurados:

MSE preliminar VA:●

Virtual IP – [10.10.10.11]

Health Monitor interface (Eth0) – [10.10.10.12]

MSE secundário VA:●

Virtual IP – [None]

Health Monitor interface (Eth0) – [10.10.10.13]

Note: Uma licença da ativação (L-MSE-7.0-K9) é exigida pelo VA. Isto é exigido para a
configuração HA do VA.

Figura 4. dispositivo virtual MSE no HA

/content/en/us/support/docs/wireless/mobility-services-engine/113462-mse-ha-config-dg-00.html#g4


Refira a Documentação da Cisco no dispositivo virtual MSE para mais informação.

Estão aqui as etapas gerais:

Termine a instalação VA para MSE e verifique que todas as configurações de rede estão
encontradas segundo as indicações da
imagem.

1.

http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/mse/3350/7.2/CAS_Configuration/Guide/msecg_virtual_appliance.html#wp1050177


Setup parâmetros através do assistente de configuração no primeiro início de uma sessão
segundo as indicações da
imagem.

2.

Incorpore as entradas exigidas (nome de host, domínio, etc.). Incorpore YE na etapa para
configurar a Alta
disponibilidade.

3.



Incorpore esta informação e segundo as indicações das imagens.Selecione o papel – [1
para preliminar].Relação do monitor de funcionamento – [eth0] *ajustes do *Network traçados
ao adaptador de rede
1

4.



Diretos seletos conectam o [none] da relação segundo as indicações da
imagem.

5.

Incorpore esta informação e segundo as indicações da imagem:Endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT virtual – [10.10.10.11]Máscara de rede – [255.255.255.0]Comece
MSE no modo de recuperação –
[No]

6.

Incorpore esta informação e segundo as indicações da imagem:Configurar o eth0 -
[Yes]Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do eth0 –
[10.10.10.12]Máscara de rede – [255.255.255.0]Gateway padrão –
[10.10.10.1]

7.



A segunda interface Ethernet (Eth1) não é usada.Configurar a relação eth1 - [skip] segundo
as indicações da
imagem.

8.

Continue através do assistente de configuração segundo as indicações das imagens.Écrítico
permitir o servidor de NTP a fim sincronizar o pulso de disparo.A zona de hora (fuso horário)
preferida é
UTC.

9.



Isto resume a instalação preliminar MSE VA:
-------BEGIN--------

Role=1, Health Monitor Interface=eth0, Direct connect interface=none

Virtual IP Address=10.10.10.11, Virtual IP Netmask=255.255.255.0

Eth0 IP address=10.10.10.12, Eth0 network mask=255.0.0.0

Default Gateway=10.10.10.1

-------END--------

Entre sim para confirmar que toda a informação do instalação está correta segundo as
indicações da
imagem.

10.

Uma repartição é recomendada após a instalação segundo as indicações da

imagem.

11.

Depois que uma repartição, começa os serviços MSE com /etc/init.d/msed começam ou os
comandos start msed serviço segundo as indicações da
imagem.

12.



Afinal os serviços começaram, confirmam que os serviços MSE estão funcionando
corretamente com o comando do getserverinfo.O status de operação deve
aparecer segundo as indicações da
imagem.

13.

Estabelecendo o MSE secundário

Estas etapas são parte da instalação para o MSE secundário VA:

Depois que novo instale, o login inicial começa o assistente de configuração. Incorpore esta
informação segundo as indicações da imagem:Configurar a Alta disponibilidade –
[Yes]Selecione o papel – [2] que indica secundárioRelação do monitor de funcionamento –
[eth0] mesmos que
preliminares

1.



Incorpore a informação segundo as indicações da imagem:Conexão direta – [None]Eth0 do
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT – [10.10.10.13]Máscara de rede –
[255.255.255.0]Gateway padrão –
[10.10.10.1]

2.

Configurar a relação eth1 – [Skip] segundo as indicações da
imagem. 

3.



Ajuste a zona de hora (fuso horário) - [UTC] segundo as indicações da
imagem.

4.

Permita o servidor de NTP segundo as indicações da
imagem.

5.



Termine os passos restantes do assistente de configuração e confirme a informação do
instalação a fim salvar a configuração segundo as indicações da
imagem.

6.

Recarregue e enfie os serviços o mesmos que as etapas precedentes para o MSE preliminar
segundo as indicações da
imagem.

7.



Controlando os da prima NC (ou Infrastrcture principal) de Cisco

As próximas etapas mostram como adicionar o MSE preliminar e secundário VA aos NC. Execute
o processo normal de adicionar um MSE aos NC. Veja o manual de configuração para a ajuda.

Dos NC, navegue aos sistemas > aos Serviços de mobilidade e escolha os motores dos
Serviços de mobilidade segundo as indicações da
imagem.

1.

Do menu suspenso, escolha adicionam o motor dos Serviços de mobilidade. Então, o clique
vai segundo as indicações da
imagem.

2.

Siga o wizard de configuração NC para MSE. Na encenação deste original, os valores
são:Dê entrada com o nome de dispositivo – por exemplo [MSE1]Endereço IP de Um ou

3.



Mais Servidores Cisco ICM NT – [10.10.10.12]Nome de usuário e senha (pela instalação
inicial)Clique em seguida segundo as indicações da
imagem.

Adicionar todas as licenças disponíveis, a seguir clique-as em seguida segundo as
indicações da
imagem.

4.

Selecione serviços MSE, a seguir clique-os em seguida segundo as indicações da
imagem.

5.



Permita o seguimento de parâmetros, a seguir clique-o em seguida segundo as indicações
da
imagem.

6.

Éopcional atribuir mapas e sincronizar serviços MSE. Clique feito a fim terminar a adição do
MSE aos NC e segundo as indicações das
imagens.

7.



Adicionando o MSE secundário à prima NC de Cisco

O tiro de tela seguinte mostra que o MSE preliminar VA esteve adicionado. Agora, termine estas
etapas a fim adicionar o MSE secundário VA:

Encontre a coluna do servidor secundário, e clique o link para configurar segundo as
indicações da
imagem.

1.

Adicionar o MSE secundário VA com a configuração nesta encenação:Nome de dispositivo2.



secundário – [mse2]Endereço IP secundário – [10.10.10.13]Password* secundário – [default
or from setup script]Failover Type* – [Automatic, or Manual]Reserva Type*Failover longo
Wait*Click Save.o *Click o ícone de informação ou refere a documentação MSE, se for
necessário.

Clique a APROVAÇÃO quando os NC alertam para se emparelhar acima dos dois MSEs
segundo as indicações da
imagem.

Os NC tomam poucos segundos a fim criar a configuração segundo as indicações da
imagem.

Os NC alertam se o MSE secundário VA exige uma licença da ativação (L-MSE-7.0-K9)
segundo as indicações da
imagem.

3.



Clique a APROVAÇÃO e encontre o arquivo de licença a fim ativar secundário segundo as
indicações da
imagem.

4.

Uma vez que o MSE secundário VA foi ativado, clique a salvaguarda para terminar a
configuração segundo as indicações da
imagem.

5.



Navegue a NC > Serviços de mobilidade > motor dos Serviços de mobilidade.Os NC indicam
esta tela onde o MSE secundário aparece na coluna para o servidor
secundário:

6.

A fim ver o estado HA, navegue ao > serviços NC > à Alta disponibilidade segundo as
indicações da
imagem.

7.



No estado HA, você pode ver o status atual e os eventos pelos pares MSE e segundo as
indicações da
imagem.

Pode tomar alguns minutos para que a replicação da sincronização inicial e dos dados
estabeleça-se. Os NC fornecem os % da indicação do progresso até que o par HA esteja
inteiramente ativo como considerado mais cedo e segundo as indicações da
imagem.

Um comando new introduzido com Software Release 7.2 MSE que se relaciona ao HA é
gethainfo. Esta saída mostra o preliminar e secundário:



[root@mse1 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.12

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse1

Number of paired peers: 1

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.13

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse2_666f2046-5699-11e1-b1b1-0050568901d9

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3s

Instance database port: 1624

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: PRIMARY_ACTIVE

[root@mse2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.13

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse2

Number of paired peers: 1

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.12

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse1_d5972642-5696-11e1-bd0c-0050568901d6

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3



Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

Configuração HA com o direto conectado

MSE conectado rede HA usa a rede, visto que o diretos conectam a configuração facilitam o uso
de uma conexão de cabo direta entre os server preliminares e secundários MSE. Isto pode ajudar
a reduzir latências no tempo de resposta da pulsação do coração, na replicação dos dados e nos
tempos de detecção de falha. Para esta encenação, um exame preliminar MSE conecta a um
MSE secundário na relação eth1, como visto na figura 5. Note que Eth1 está usado para o direto
conecta. Um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para cada relação é exigido.

Figura 5: MSE HA com direto conectam

Estabelecer o MSE preliminar.Sumário da configuração do script de instalação:
[root@mse1 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.12

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

1.



UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse1

Number of paired peers: 1

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.13

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse2_666f2046-5699-11e1-b1b1-0050568901d9

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3s

Instance database port: 1624

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: PRIMARY_ACTIVE

[root@mse2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.13

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse2

Number of paired peers: 1

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.12

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse1_d5972642-5696-11e1-bd0c-0050568901d6

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

Estabelecer o MSE secundário.Sumário da configuração do script de instalação:
[root@mse1 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

2.



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

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.12

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse1

Number of paired peers: 1

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.13

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse2_666f2046-5699-11e1-b1b1-0050568901d9

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3s

Instance database port: 1624

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: PRIMARY_ACTIVE

[root@mse2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.13

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse2

Number of paired peers: 1

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.12

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse1_d5972642-5696-11e1-bd0c-0050568901d6

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

Adicionar o MSE preliminar aos NC segundo as indicações da imagem. (veja exemplos3.



anteriores, ou refira o manual de
configuração).

A fim estabelecer o MSE secundário, navegue a NC > configuram o servidor secundário.Dê
entrada com o nome do dispositivo secundário - [mse3355-2]Endereço IP secundário –
[10.10.10.16]Termine parâmetros remanescente e clique a salvaguarda segundo as
indicações da
imagem.

4.

Clique a APROVAÇÃO a fim confirmar acima os pares dos dois MSEs segundo as
indicações da
imagem.

5.



Os NC tomam um momento para adicionar a configuração de servidor secundário segundo
as indicações da
imagem.

Quando terminado, faça todas as mudanças aos parâmetros HA. Clique a
salvaguarda segundo as indicações da
imagem.

6.

Veja o estado HA para o progresso do tempo real dos pares novos MSE HA segundo as
indicações da
imagem.

7.



Navegue ao > serviços NC > aos Serviços de mobilidade > aos motores dos Serviços de
mobilidade, confirme que o MSE (direto conecte) HA está adicionado aos NC segundo as
indicações da
imagem.

8.

Do console, a confirmação pode igualmente ser considerada com o comando do
gethainfo.Está aqui a saída preliminar e secundária:
[root@mse3355-1 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.15

Virtual IP Address: 10.10.10.14

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ37xx

Number of paired peers: 1

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

Peer configuration#: 1

9.



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

Health Monitor IP Address 10.10.10.16

Virtual IP Address: 10.10.10.14

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Failover type: Automatic

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3s

Instance database port: 1624

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: Yes

Heartbeat status: Up

Current state: PRIMARY_ACTIVE

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 1

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.15

Virtual IP Address: 10.10.10.14

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ37xx

Failover type: Automatic

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: Yes

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

Cenário de configuração HA para o dispositivo do exame MSE

Baseado na matriz de emparelhamento, o máximo na configuração HA é 2:1. Isto é reservado
para o MSE-3355, que no modo secundário, podem apoiar um MSE-3310 e o MSE-3350. Direct
conecta não é aplicável nesta encenação.



Configurar cada um dos estes MSEs para demonstrar a encenação de 2:1 HA:
[root@mse3355-1 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.15

Virtual IP Address: 10.10.10.14

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ37xx

Number of paired peers: 1

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.16

Virtual IP Address: 10.10.10.14

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Failover type: Automatic

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3s

Instance database port: 1624

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: Yes

1.



Heartbeat status: Up

Current state: PRIMARY_ACTIVE

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 1

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.15

Virtual IP Address: 10.10.10.14

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ37xx

Failover type: Automatic

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: Yes

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

Afinal MSEs é configurado, adiciona Primary1 e Primary2 aos NC segundo as indicações da
imagem.

2.

Clique para configurar o servidor secundário (segundo as indicações dos exemplos
anteriores). Comece com qualquer um um do MSEs preliminar segundo as indicações da

3.



imagem.

Incorpore os parâmetros para o MSE secundário:Nome de dispositivo secundário: por
exemplo, [mse-3355-2]Endereço IP secundário – [10.10.10.16]Termine os parâmetros
remanescente.Clique a salvaguarda segundo as indicações da
imagem.

4.

Espere um momento breve pela primeira entrada secundária a ser configurada segundo as5.



indicações da
imagem.

Confirme que o servidor secundário está adicionado para o primeiro MSE preliminar
segundo as indicações da
imagem.

6.

Repita etapas 3 a 6 para o segundo MSE preliminar segundo as indicações da
imagem.

7.

Finalize com parâmetros HA para o segundo MSE preliminar segundo as indicações da
imagem.

8.



Salvar os ajustes segundo as indicações da
imagem.

9.

Verifique o estado para ver se há o progresso para cada um do MSEs preliminar segundo
as indicações da
imagem.

10.



Confirme que Primary1 e Primary2 MSEs se estabelecem com um MSE secundário
segundo as indicações da
imagem.

11.

Navegue ao > serviços > aos Serviços de mobilidade NC, escolha a Alta
disponibilidade segundo as indicações da
imagem.

12.



Note que 2:1 estão confirmados para o MSE-3355 como um secundário para o MSE-3310
e o MSE-3350 segundo as indicações da
imagem.

Está aqui um exemplo de saída do HA setup do console de todos os três MSEs quando o
comando do gethainfo é usado:
[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

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

Peer configuration#: 1

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



Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

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

Peer configuration#: 2

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

A validação final para o HA nos NC mostra o estado como inteiramente ativo para o MSE-
3310 e o MSE-3350 segundo as indicações das
imagens.



Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting básico de MSE HA

Esta seção fornece informações que você pode usar na solução de problemas de sua
configuração.

Quando você adiciona o MSE secundário, você pode ver uma alerta segundo as indicações da
imagem.

Épossível, havia uma edição durante o script de instalação.

Execute o comando do getserverinfo a fim verificar para ver se há ajustes de rede adequada.●



Éigualmente possível que os serviços não começaram. Execute o comando start de
/init.d/msed.

●

Seja executado através do script de instalação outra vez se for necessário
(/mse/setup/setup.sh) e salvar na extremidade.

●

O VA para MSE igualmente exige uma licença da ativação (L-MSE-7.0-K9). Se não, os NC
alertam quando você adiciona o MSE secundário VA. Obtenha e adicionar a licença da ativação
para o MSE VA segundo as indicações da imagem.

Se comutando o papel HA no MSE, assegure-se de que os serviços estejam parados
inteiramente. , Pare consequentemente serviços com o comando stop de /init.d/msed, a seguir
execute o script de instalação outra vez (/mse/setup/setup.sh) segundo as indicações da imagem.

Execute o comando do gethainfo a fim obter a informação HA no MSE. Isto fornece a informação
util no Troubleshooting ou no estado da monitoração HA e muda-a.

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0



UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

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

Peer configuration#: 2

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

Além, a opinião NC HA é uma grande ferramenta de gerenciamento a fim obter a visibilidade ao
HA setup para MSE segundo as indicações da imagem.

Encenação do Failover/failback

A situação em caso do failover manual/failback somente, para o melhor controle.

Preliminar está acima, secundário está pronto para tomar sobre



Uma vez que o MSE HA é configurado e em serviço, o estado na prima segundo as indicações
das imagens: 

Estão aqui o getserverinfo e o gethainfo do MSE preliminar:

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE



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

Peer configuration#: 2

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

E estão aqui o mesmos para o MSE secundário:

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

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

Peer configuration#: 2

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18



Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

Falha sobre a secundário

A fim provocar manualmente, você vai na configuração MSE HA na infraestrutura principal e clica
sobre o Switchover.

Muito rapidamente, o gethainfo em ambos os server girará para FAILOVER_INVOKED

gethainfo preliminar:

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

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

Peer configuration#: 2

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



Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

 Gethainfo secundário:

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

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

Peer configuration#: 2

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10



Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

Uma vez que o Failover está completo, você vê esta imagem na prima:

O gethainfo preliminar:

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3



Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

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

Peer configuration#: 2

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

Secundário:

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

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



Peer configuration#: 2

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

Nesta fase, o Failover é terminado e MSE secundário é inteiramente responsável.

Deve ser notada que os serviços no MSE preliminar param quando você faz um switchover
manual (a fim simular um evento real de MSE preliminar que vai para baixo)

Se você traz o apoio preliminar, seu estado “ESTARÁ TERMINADO”. É normal e secundário é
ainda esse responsável e mostra “FAILOVER_ACTIVE”

Falha de volta a preliminar

Antes de falhar para trás, você deve trazer o apoio preliminar.

Éestado “É TERMINADO então”:

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524



Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

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

Peer configuration#: 2

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

Quando você invoca o failback da prima, ambos os Nós vão do “no ACTIVE FAILBACK” que não
é o estado final (contrário do “ao active Failover”).

gethainfo preliminar:

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No



Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

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

Peer configuration#: 2

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

 gethainfo secundário:

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

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

Peer configuration#: 2

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



Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

A prima mostra esta imagem:

Quando o failback for feito mas o secundário é dados de transferência ainda ocupados de volta a
preliminar, as mostras preliminares:

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE



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

Peer configuration#: 2

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

mostra secundária:

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

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

Base high availability configuration for this server

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

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

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

Peer configuration#: 1

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

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

Peer configuration#: 2

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

Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0



UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

A prima é nesta fase segundo as indicações da imagem:

Quando isto termina, todo o estado é de volta ao estado original: PRIMARY_ACTIVE,
SECONDARY_ACTIVE e mostras principais do estado HA como um desenvolvimento novo mais
uma vez.

Matriz do estado HA

PRIMARY_ACTIVE O estado de todos do MSE preliminar quando é preliminar, responsável e são
muito bem

SECONDARY_ACTIVE O estado do MSE secundário quando está acima, mas não responsáveis
(preliminar ainda é), apronta-se para tomar sobre quando necessários

FAILOVER_INVOKED Mostrado em ambos os Nós quando o Failover acontecer, isto é o começo
secundário MSE seus serviços que carregam o base de dados de MSE preliminar

FAILOVER_ACTIVE Estado final de um Failover. O MSE secundário é considerado “em serviço” e o
MSE preliminar está para baixo

TERMINADO

O estado de um nó MSE que seja voltado com serviços acima após estar para
baixo e quando não é o nó responsável (assim que ele pode ser o estado de
preliminar quando os serviços são reiniciados e o PI ainda dá o controle no MSE
secundário). Igualmente significa que o link HA não pôde estar acima de (se um do
MSE está recarregando por exemplo ou simplesmente não processo de ping)

FAILBACK_ACTIVE
O contrário ao Failover, isto não é o estágio final do failback. Isto significa que o
failback esteve invocado e está ocorrendo atualmente. O base de dados está
sendo copiado de secundário de volta a preliminar

FAILBACK_COMPLETE O estado do nó principal quando é para trás responsável mas é carga ainda
ocupada o base de dados do MSE secundário



SECONDARY_ALONE O estado do MSE secundário quando o failback é feito e do preliminar é dados
responsáveis mas ainda carregando

GRACEFUL_SHUTDOWN
Indique provocado se você manualmente recarrega ou para os serviços no outro
MSE em caso do failover automático/failback. Isto significa que não tomará sobre
desde que o tempo ocioso da máquina foi provocado manualmente

Observações e fatos importantes sobre o HA

Émuito importante não provocar um failback imediatamente depois que um Failover foi feito e
vice-versa. Os bases de dados precisam os bons 30 minutos a estabilizar

●

Os arquivos de configuração HA são base-ha-config.properties em /opt/mse/health-
monitor/resources/config/, porém não se significa ser editado manualmente (uso setup.sh
pelo contrário). Contudo você pode vê-lo em caso da dúvida

●

O HA não é significado quebrar-se manualmente. A única maneira limpa de fazer é suprimir
infra do MSE secundário da prima. Algum outro método (setup.sh sendo executado em
secundário para lhe fazer um preliminar, IP desinstalando, da mudança…) quebrará o base
de dados e a máquina de estado e você terão que provavelmente reinstalar ambo MSEs

●

Pesquise defeitos o HA

Os logs relativos HA salvar sob o diretório de /opt/mse/logs/hm com o health-monitor*.log que é o
arquivo de registro preliminar.

Problema: O preliminares & o secundários são ativos (a condição do cérebro rachado)

1. Parada programada a relação do IP virtual (VIP) no secundário. Seria eth0:1 o ifconfig eth0:1
para baixo

2. Reinicie os serviços no MSE secundário

preste serviços de manutenção à parada msed
preste serviços de manutenção ao começo msed

3. Verifique se o secundário começou à parte traseira da sincronização com o preliminar da
infraestrutura principal.

Problema: A sincronização do secundário com o preliminar para o HA é colada em X% por muito
tempo

1. Pare o serviço no secundário

preste serviços de manutenção à parada msed

2. Remova o arquivo de /opt/mse/health-monitor/resources/config/advance-config- <IP-address-of-
Primary>.properties no secundário.

3. Se há ainda umas edições em estabelecer o HA, poder-se-ia ter obtido em um estado
inconsistente onde nós tivéssemos que remover tudo sob o diretório dos “dados” no rm de
utilização secundário - rf /opt/data/ *



4. Reinicie o secundário. Adicionar-lo da infraestrutura principal ao preliminar para iniciar outra
vez o HA.

Problema: Incapaz de suprimir do servidor secundário do PI depois que é inacessível

1. Pare o serviço no preliminar.

2. Remova o arquivo de /opt/mse/health-monitor/resources/config/advance-config- <IP-address-of-
Primary>.properties no preliminar.

3. Reinicie o serviço no preliminar.

4. Suprima do MSE preliminar do PI e adicionar novamente-lo.
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