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Introdução

Este original descreve o procedimento exigido para reconstruir a política de Cisco e a réplica de
carregamento do mongo da função das regras (PCRF) ajusta-se.

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 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

Este ESPANADOR exigido se os dados existentes no base de dados são danificados e não
podem ser reparados/recuperado, o base de dados deve ser reconstruído.

Devido a algumas indisponibilidade, pôde tornar-se necessário reconstruir algum ou todos os
grupos da réplica, mas antes que a decisão esteja tomada para reconstruir algum ou toda a
réplica se ajustasse, pôde-se notar que todos os dados nestes grupos da réplica estarão
perdidos.

Troubleshooting

Etapa 1. Verificação de backup.

Este comando é uso gerar um backup da configuração do base de dados CP: config_br.py - uma
exportação --mongo-todo /mnt/backup/backup_28092016.tar.gz

Verifique se o backup esta presente no trajeto de /mnt/backup na gerente de cluster

Etapa 2. Grupos da réplica da reconstrução.

Uma vez que os backup cruz-são verificados e a decisão para recrear grupos da réplica do base
de dados está tomada, este é o procedimento:

Verifique o índice de /etc/broadhop/mongoConfig.cfg1.
Estes comandos devem ser executados na gerente de cluster, ele dependem em cima do
base de dados que pretendeu reconstruir.

2.

Este comando cria todos os grupos da réplica em relação a esse DB: build_set.sh --<db-name> --
crie

aviso: O comando criar todos os dbs em um grupo da réplica limpa o base de dados. Todos
os índices do grupo da réplica são perdidos. Continuar deixa cair o base de dados e a
supressão do mongo tudo sob /var/data/sessions.4/SVS1/sessions.* em todos os anfitriões

Se há uma exigência reconstruir uma réplica específica ajustada para um base de dados, este
comando está usado:

build_set.sh --<db-name> --crie --<set-name> do setname

Note: O setname contra o dbname será consultado de /etc/broadhop/mongoConfig.cfg de
pcrfclient01.

Se é reconstruir toda a réplica se ajusta para todos os bases de dados, este comando está usada:
build_set.sh --tudo --crie

Etapa 3. Restaure o base de dados do Réplica-grupo alternativo do cargo.



Uma vez que todos os membros do grupo da réplica são em linha e um dos membros é
preliminar, o mongoDB pode ser restaurado do backup. O procedimento descrito abaixo pode ser
usado.

Para restaurar todos os DB do uso alternativo este comando: config_br.py --importação da ação --
mongo-todo /mnt/backup/ <file-name.tar.gz>

Etapa 4. Valide a restauração.

Depois que os dados são restaurados, a fim verificar o sistema em funcionamento execute este
comando: /var/qps/bin/diag/diagnostics.sh
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