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Introdução

Este documento descreve o procedimento de recuperação da gerente de sessão distribuído em
disposições Ultra-M/Openstack.

Troubleshooting

Procedimentos de recuperação do exemplo da gerente de sessão

Potência na gerente de sessão 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 permitir os itâ€™s que monitoram no ESC.

Verifique o estado de exemplo através de OpenStack

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

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

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-

bebf005a4226 | 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 do controlador dos serviços do elástico (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 sm-s1_0

SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-bebf005a4226 VM_ERROR_STATE

3.

Potência no exemplo do openstack

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova start SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-bebf005a4226

.

4.

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

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list –fields name,status | grep sm-s1_0

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-

bebf005a4226 | ACTIVE |

5.

Permita o monitor VM no ESC depois que o exemplo está no estado ativo.6.

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action ENABLE_MONITOR SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-

a324-42ea-9a65-bebf005a4226

  

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:

Verifique o estado de exemplo em OpenStack.

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

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

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-

bebf005a4226 | 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 â€˜status|stateâ€™

| 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 sm-s1_0

SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-bebf005a4226 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 â€“active SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-bebf005a4226

nova reboot â€“-hard  SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-bebf005a4226

4.

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

source /home/stack/destackovsrc-Pcrf

nova list â€“fields name,status | grep sm

| c5e4ebd4-803d-45c1-bd96-fd6e459b7ed6 | SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-a324-42ea-9a65-

bebf005a4226 | 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.

6.

/opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action ENABLE_MONITOR SVS1-tmo_sm-s1_0_2e5dbff5-

a324-42ea-9a65-bebf005a4226

  

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

Gerente de sessão/recuperação de MongoDB

A gerente de sessão fornece a camada do base de dados para aglomerar a série da política nesta
seção, recuperação dos bases de dados em um exemplo recentemente recuperado da gerente de
sessão é discutida:

Membro do grupo da réplica no estado off-line

Se os membros de um grupo da réplica estão no estado off-line, use este procedimento:

Verifique o estado do grupo da réplica usando este comando na gerente de cluster.1.

diagnostics.sh --get_replica_status

  

Aliste abaixo de todos os memebers AUTÔNOMOS em todos os grupos da réplica.2.

Execute o comando na gerente de cluster.3.

cd /var/qps/bin/support/mongo

build_set.sh --all --create-scripts

O Secure Shell ao sessionmgr VM e começa o processo do mongo.4.



ssh sessionmgrXX

/etc/init.d/sessionmgr-XXXXX start

Os membros do grupo da réplica colados em Startup2/Recovering indicam por muito tempo o
estado

Se os membros de um grupo da réplica estão colados em startup2 ou recuperar o estado e
preliminar está disponível no grupo da réplica, use este procedimento:

Verifique o estado do grupo da réplica usando este comando na gerente de cluster.1.

diagnostics.sh --get_replica_status

  

Aliste abaixo de todos os membros em todos os grupos da réplica.2.

O Secure Shell ao sessionmgr VM e obtém o local de armazenamento do processo do
mongo. Segundo as indicações do exemplo o dbpath é /var/data/sessions.1/b para o
processo do mongo que é executado em sessionmgr01 na porta 37717.

3.

ssh sessionmgr01

ps -ef | grep mongo | grep 37717

root      2572     1 25 Feb11 ?        24-11:43:43 /usr/bin/mongod --ipv6 --nojournal --

storageEngine mmapv1 --noprealloc --smallfiles --port 37717 --dbpath=/var/data/sessions.1/b --

replSet set01b --fork --pidfilepath /var/run/sessionmgr-37717.pid --oplogSize 5120 --logpath

/var/log/mongodb-37717.log --logappend --quiet --slowms 500

   

Pare o processo e a limpeza do mongo os índices no dbpath:4.

/etc/init.d/sessionmgr-xxxxx stop

rm -rf /var/data/sessions.1/b/*

Comece o processo do mongo, isto causa à réplica membro ajustado à sincronização todos
os dados do base de dados principal e não do oplog.

5.

/etc/init.d/sessionmgr-xxxxx start

A etapa 5 pôde tomar o tempo considerável à sincronização em todos os dados de preliminar,
segundo o tamanho de base de dados.

Grupos da réplica da reconstrução

Devido a algumas indisponibilidade, pôde tornar-se necessário reconstruir algum ou todos os
grupos da réplica. Contudo, 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 poderiam ser
perdidos. A Disponibilidade dos backup deve ser cruz verificada para estes bases de dados:

Admin (geralmente em 27721)●



Equilíbrio (geralmente na porta 27718)●

SPR (geralmente na porta 27720)●

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

Verifique índices de /etc/broadhop/mongoConfig.cfg, LLD deve ter a informação no que a
obrigação da configuração esta presente neste arquivo ou você pode usar um arquivo
suportado.

1.

O comando build_set.sh --<db-name> --crie deve ser executado na gerente de cluster, que
depende em cima do base de dados que você pretende reconstruir. Cria todos os grupos da
réplica em relação a esse DB.

2.

Nota: O comando criar todos os dbs em um grupo da réplica limpa o base de dados. Todos
os índices do grupo da réplica seriam perdidos.

Se você deseja reconstruir uma réplica específica ajustada para um base de dados, use este
comando:

3.

build_set.sh --<db-name> --create --setname <set-name>

  

Se você deseja reconstruir toda a réplica se ajusta para todos os bases de dados, usa este
comando:

4.

build_set.sh --all --create

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 com este procedimento.

A fim restaurar todos os DB do uso alternativo este comando:1.

config_br.py --action import --mongo-all  /mnt/backup/<file-name.tar.gz>

Em ordem para restaurar um DB específico do backup com estas opções config_br.py esteja
disponível:

2.

SPR●

config_br.py --action import --mongo-all --spr /mnt/backup/<file-

  

Admin●

config_br.py --action import  --mongo-all --admin  /mnt/backup/<file-

  



Equilíbrio●

config_br.py --action import  --mongo-all --balance  /mnt/backup/<file-name.tar.gz>

  

Relatórios●

config_br.py --action import  --mongo-all --report  /mnt/backup/<file-

Se o mongodump é usado aos backup de base de dados, este explica-o é uso com a restauração
do mongo:

Extraia o arquivo alternativo de tar.gz.

tar -zxf /mnt/backup/<file-name.tar.gz>

1.

Encontre o dobrador que contém a descarga do mongo do base de dados que você quer
recuperar e mudar o diretório para o incorporar.

ls -ltr  /mnt/backup/cd /mnt/backup/27721_backup_$(date +\%Y-\%m-\%d)/dump

2.

Restaure a réplica ajustada do backup.

mongorestore --host <primary-member> --port <db-port>

3.

Para restaurar opcionalmente uma coleção específica ou um uso DB este comando:4.

mongorestore --host <primary-member> --port <db-port> --db <db-name> --
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