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Introdução

Este original descreve a recuperação do PS VM na política e no conjunto de carregamento da
função das regras (PCRF).

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 serviço elástico Controllor (ESC).

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

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

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

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

| destackovs-compute-2  | 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-s1

SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d VM_ERROR_STATE

Etapa 4. Potência no exemplo do openstack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova start SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

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 qns-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_qns-s2_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

| 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_qns-s2_0_2899f208-

4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

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

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 qns-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_qns-s2_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

| destackovs-compute-2  | ERROR|

Etapa 2. 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

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-s1



SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d 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 SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

nova reboot –-hard  SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

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 qns-s1

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_qns-s1_0_2899f208-4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

| 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_qns-s1_0_2899f208-

4c27-4296-bb8b-1342cf555e5d

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

Recuperação QNS

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

Etapa 1. Se se exige para importar os dados de configuração da restauração QNS na gerente de
cluster, execute este comando:

config_br.py -a import --users --haproxy /mnt/backup/<filename.tgz>

Etapa 2. A fim gerar os arquivos mortos VM na gerente de cluster com as configurações as mais
atrasadas, execute este comando:

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

Etapa 3. A fim atualizar QNS com a configuração a mais atrasada, entre a QNS e execute este
comando

ssh qnsxx

/etc/init.d/vm-init

Verificar



Execute diagnósticos da gerente de cluster diagnostics.sh
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