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Introdução

Este original descreve como pesquisar defeitos a recuperação do servidor da política (PS).

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento nestes assuntos:

Série da política de Cisco (CP)●

Openstack●

Cálculo em que os exemplos afetados eram avavilable agora distribuído.●

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

●

Os procedimentos de backup como mencionado no original 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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o



impacto potencial do comando any.  

Informações de Apoio

Procedimentos de recuperação do exemplo CP VNF

Nesta seção aqui como descrita:

Restaure todo o exemplo do estado do DESLIGAMENTO.●

Restaure todo o exemplo do estado de erro.●

Troubleshooting

Potência em algum exemplo 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 permiti-lo está monitorando no controlador elástico do serviço (ESC).

Etapa 1. Verifique o estado de exemplo através de OpenStack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list --fields name,host,status | grep oam-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-oam-s1_0_fd8b0bb8-a2d7-4dae-8048-0c3d86c5d8ed  |

SHUTOFF|

Etapa 2. 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                                  |

Etapa 3. Entre ao mestre ESC como o usuário admin e verifique o estado de exemplo no opdata.

echo "show esc_datamodel opdata tenants tenant Pcrf deployments * state_machine | tab" |

/opt/cisco/esc/confd/bin/confd_cli -u admin –C | grep qns-s2

SVS1-tmo_oam-s1_0_fd8b0bb8-a2d7-4dae-8048-0c3d86c5d8ed VM_ERROR_STATE

Etapa 4. Potência no exemplo do openstack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova start SVS1-tmo_oam-s1_0_fd8b0bb8-a2d7-4dae-8048-0c3d86c5d8ed

Etapa 5. Espere cinco minutos pelo exemplo para carreg acima e vir ao estado ativo.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf



nova list –fields name,status | grep oam-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 |SVS1-tmo_oam-s1_0_fd8b0bb8-a2d7-4dae-8048-0c3d86c5d8ed

| ACTIVE |

Etapa 6. 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 SVS1-tmo_oam-s1_0_fd8b0bb8-

a2d7-4dae-8048-0c3d86c5d8ed

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

Recupere todo o exemplo do estado de erro 

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

Etapa 1. Verifique o estado de exemplo em OpenStack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list --fields name,host,status | grep oam-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_oam-s1_0_fd8b0bb8-a2d7-4dae-8048-0c3d86c5d8ed

| ERROR|

Etapa 2. Verifique se o cálculo é disponível e corredor muito bem.

source /home/stack/destackovsrc

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

| state                     | up                                       |

| status                    | enabled                                  |

Etapa 3. Entre ao mestre ESC como o usuário admin e verifique o estado de exemplo no opdata.

echo "show esc_datamodel opdata tenants tenant Pcrf deployments * state_machine | tab" |

/opt/cisco/esc/confd/bin/confd_cli -u admin -C | grep oam-s1

SVS1-tmo_oam-s1_0_fd8b0bb8-a2d7-4dae-8048-0c3d86c5d8ed VM_ERROR_STATE

Etapa 4. 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 oam-s1_0_170d9c14-0221-4609-87e3-d752e636f57f

nova reboot --hard  oam-s1_0_170d9c14-0221-4609-87e3-d752e636f57f

Etapa 5. Espere cinco minutos pelo exemplo para carreg acima e vir ao estado ativo.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list --fields name,status | grep oam-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 |SVS1-tmo_oam-s1_0_fd8b0bb8-a2d7-4dae-8048-0c3d86c5d8ed |

ACTIVE |



Etapa 6. 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 SVS1-tmo_oam-s1_0_fd8b0bb8-

a2d7-4dae-8048-0c3d86c5d8ed

Etapa 7. Afixe a recuperação a ser executado/estado ativo, consulte o tipo procedimento
específico do exemplo para recuperar a configuração/dados do backup.

Procedimento de recuperação do aplicativo CP

Recuperação PCRFCLIENT01

Recuperação da política SVN:

Para manter na maior parte a política SVN em um volume diferente da cinza, montado em
PCRFCLIENTXX em /var/www/svn/repos/, assim as mudanças de svn perdedor da política são
reduzidas mesmo se o exemplo é perdido. Se seu desenvolvimento não tem um volume diferente
da cinza para o svn da política, ou a cinza onde o svn da política esteve armazenado igualmente
está perdida, segue o procedimento do seguimento para recuperar a política SVN em
PCRFCLIENT01.

Etapa 1. Início de uma sessão à gerente de cluster VM como o usuário de raiz.

Etapa 2. Note o UUID do repositório SVN com este comando:

svn info http://pcrfclient02/repos | grep UUID

    O comando dá output o UUID do repositório: 

For Example Repository UUID: ea50bbd2-5726-46b8-b807-10f4a7424f0e

Etapa 3. Verifique se a política SVN está na sincronização quando usar o comando fornecido. Se
um valor é retornado, a seguir o SVN está já na sincronização. E você não precisa a
sincronização ele de PCRFCLIENT02 e você deve saltar a recuperação de etapa 4. do último
backup pode ainda ser usado do exigido como descrito mais tarde nesta seção.

/usr/bin/svn propget svn:sync-from-url --revprop -r0 http://pcrfclient01/repos

Etapa 4. Restabeleça a sincronização do mestre/escravo SVN entre o pcrfclient01 e o pcrfclient02
com o pcrfclient01 como o mestre executando a série de comandos em PCRFCLIENT01 

/bin/rm -fr /var/www/svn/repos

/usr/bin/svnadmin create /var/www/svn/repos

/usr/bin/svn propset --revprop -r0 svn:sync-last-merged-rev 0

http://pcrfclient02/repos-proxy-sync

/usr/bin/svnadmin setuuid /var/www/svn/repos/ "Enter the UUID captured in step 2"

/etc/init.d/vm-init-client

/var/qps/bin/support/recover_svn_sync.sh

Etapa 5. Se a política SVN em PCRFCLIENT01 é em sincronia com PCRFCLEINT02, mas o svn



o mais atrasado não reflete no construtor da política, pode ser importado através do último
backup com o comando na gerente de cluster VM.

config_br.py –a import --svn /mnt/backup/<file-name.tgz>

Recuperação PCRFCLIENT02

Para manter na maior parte a política SVN em um volume diferente da cinza, montado em
PCRFCLIENTXX em /var/www/svn/repos/, assim as mudanças de svn perdedor da política são
reduzidas mesmo se o exemplo é perdido. Se seu desenvolvimento não tem um volume diferente
da cinza para o svn da política, ou a cinza onde o svn da política esteve armazenado igualmente
está perdida, segue o procedimento do seguimento para recuperar a política SVN em
PCRFCLIENT02.

Etapa 1. Secure Shell ao pcrfclient01

ssh pcrfclient01

Etapa 2. Execute o script à sincronização o repos SVN de pcrfclient01 a pcrfclient02

/var/qps/bin/support/recover_svn_sync.sh

Verificar

Verifique o estado de saúde de pcrfclient:

run diagnostics.sh from pcrfrclient

Assegure-se de que o PB, o centro de controle & o Grafana GUI sejam acessíveis & trabalhando
corretamente.

run diagnostics.sh from pcrfrclient

run diagnostics.sh from pcrfrclient

 

●
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