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Introdução

Isto documenta descreve o procedimento para recuperar a política virtualizada Cisco e os
exemplos de carregamento da função das regras (vPCRF) distribuídos no desenvolvimento Ultra-
M/Openstack.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Openstack●

CP●

O cálculo em que os exemplos afetados foram distribuídos está agora disponível.●

Os recursos do cálculo estão disponíveis na mesma Disponibilidade da zona que o exemplo
afetado.

●

Os procedimentos de backup como mencionado no documento são seguidos/programados
periodicamente.

●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em CP e aplicável a todas as versões.

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 rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.



Troubleshooting

Potência no equilibrador da carga do estado do DESLIGAMENTO

Se qualquer exemplo está no estado do DESLIGAMENTO devido a uma parada programada de
planeamento ou a alguma outra razão, use por favor este procedimento para começar o exemplo
e para permiti-lo de monitorá-lo no ESC.

Verifique o estado de exemplo através de OpenStack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list --fields name,host,status | grep PD

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | r5-PD_arb_0_2eb86cbf-07e5-4e14-9002-8990588b8957 |

destackovs-compute-2  | SHUTOFF| 

1.

Verifique se o cálculo está disponível e assegure-se de que o estado esteja acima.

source /home/stack/destackovsrc nova hypervisor-show destackovs-compute-2 | egrep

‘status|state’ | state                     | up                                       | |

status                    | enabled                                  |

2.

Entre ao mestre ESC como o usuário admin e verifique o estado de exemplo no opdata.

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli get esc_datamodel/opdata | grep PD r5-

PD_arb_0_2eb86cbf-07e5-4e14-9002-8990588b8957 VM_ERROR_STATE

3.

Potência no exemplo do openstack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova start r5-PD_arb_0_2eb86cbf-07e5-4e14-9002-8990588b8957

4.

Espere cinco minutos pelo exemplo para carreg acima e vir ao estado ativo.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list -fields name,status | grep cm

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | r5-PD_arb_0_2eb86cbf-07e5-4e14-9002-8990588b8957 |

ACTIVE |

5.

Permita o monitor VM no ESC depois que o exemplo está no estado ativo

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action ENABLE_MONITOR r5-PD_arb_0_2eb86cbf-

07e5-4e14-9002-8990588b8957

6.

Para uma recuperação mais adicional de configurações do exemplo, consulte o tipo
procedimentos específicos do exemplo fornecidos abaixo.

7.



Recupere todo o exemplo do estado de erro

Este procedimento é usado se o estado de CP cita como exemplo no openstack é ERRO:

Verifique o estado de exemplo em OpenStack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list --fields name,host,status | grep PD

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | r5-PD_arb_0_2eb86cbf-07e5-4e14-9002-8990588b8957 |

destackovs-compute-2  | ERROR|

1.

Verifique se o cálculo está disponível e é executado muito bem.

source /home/stack/destackovsrc

nova hypervisor-show destackovs-compute-2 | egrep ‘status|state’

| state                     | up                                       |

| status                    | enabled                                  |

2.

Entre ao mestre ESC como o usuário admin e verifique o estado de exemplo no opdata.

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli get esc_datamodel/opdata | grep PD

 

r5-PD_arb_0_2eb86cbf-07e5-4e14-9002-8990588b8957 VM_ERROR_STATE

 

3.

Restaure o estado de exemplo para forçar o exemplo de volta a um estado ativo em vez de
um estado de erro, uma vez que feito, recarregue seu exemplo.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

 

nova reset-state –active r5-PD_arb_0_2eb86cbf-07e5-4e14-9002-8990588b8957

nova reboot –-hard  r5-PD_arb_0_2eb86cbf-07e5-4e14-9002-8990588b8957

4.

Espere cinco minutos pelo exemplo para carreg acima e vir ao estado ativo.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list –fields name,status | grep PD

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | r5-PD_arb_0_2eb86cbf-07e5-4e14-9002-8990588b8957 |

ACTIVE |

5.

Se a gerente de cluster muda o estado ao ACTIVE após a repartição, permita o monitor VM
no ESC depois que o exemplo da gerente de cluster está no estado ativo.

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action ENABLE_MONITOR r5-PD_arb_0_2eb86cbf-

07e5-4e14-9002-8990588b8957

6.



Afixe a recuperação a ser executado/estado ativo, consulte o tipo procedimento específico
do exemplo para recuperar a configuração/dados do backup.

7.

  

Carregue a recuperação do equilibrador

Se um equilibrador da carga é recuperado recentemente, use este procedimento para restaurar o
haproxy e a configuração de rede:

  

O script alternativo e da restauração é um script do pitão que é usado para tomar localmente
o backup do item de configuração pedido, disponível na gerente de cluster VM ou em outros
VM. Quando uma restauração é exigida, a configuração fornecida está copiada ao lugar
pedido dentro da gerente de cluster VM ou o VM específico.

1.

     Nome: config_br.py

     Caminho: /var/qps/install/current/scripts/modules

     VM: Gerente de cluster

Quando você executa este script, você fornece opções e especifica o lugar para o arquivo de
backup

Se se exige para importar os dados de configuração da restauração LB na gerente de cluster,
execute este comando:

config_br.py -a import --network --haproxy --users /mnt/backup/< backup_27092016.tar.gz >

 Exemplos de uso:

config_br.py - uma exportação --etc. --etc.-OAM --svn --stats
/mnt/backup/backup_27092016.tar.gz

Dados de configuração alternativos de /etc/broadhop de OAM VM (pcrfclient), configuração do
construtor da política, e logstash

config_br.py - uma importação --etc. --etc.-OAM --svn --stats
/mnt/backup/backup_27092016.tar.gz<

Dados da restauração da configuração de /etc/broadhop de OAM VM (pcrfclient), da configuração
do construtor da política, e do logstash

Se há ainda um problema com a estabilidade e há uma exigência ao reinit o equilibrador VM da
carga com os arquivos de configuração do fantoche da gerente de cluster a seguir executa abaixo
de etapas 2 & 3

Para gerar os arquivos mortos VM na gerente de cluster que usa as configurações as mais
atrasadas, execute este comando na gerente de cluster:

2.



/var/qps/install/current/scripts/build/build_all.sh

Para atualizar o equilibrador da carga com a configuração a mais atrasada entre ao carga-
equilibrador e execute isto:

ssh lbxx

/etc/init.d/vm-init

3.

Verificar

Para verificar se o LB está recuperado inteiramente ou não a corrida do “sumário monit” no LB.
Este comando verificará que todos os processos dos qns e todos os processos monitorados pelo
monit estão em um bom estado

Inspecione qns-x.log em /var/log/broadhop. Isto registra pode ser inspecionado para todos os
erros ou falhas que poderiam afetar o processamento do tráfego

●
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