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Introdução

Este original descreve as etapas exigidas para substituir ambas as movimentações defeituosas
HDD em um server em um Ultra-M setup que a rede virtual de StarOS dos anfitriões
funciona (VNFs).

Informações de Apoio

Ultra-M é uma solução móvel virtualizada pré-embalada e validada do núcleo do pacote projetada
simplificar o desenvolvimento de VNFs. OpenStack é o gerente virtualizado da infraestrutura
(VIM) para Ultra-M e consiste nestes tipos de nó:

Cálculo●

Disco do armazenamento do objeto - Cálculo (OSD - Cálculo)●

Controlador●

Plataforma de OpenStack - Diretor (OSPD)●

A arquitetura de nível elevado de Ultra-M e os componentes envolvidos são descritos nesta
imagem:



Arquitetura de UltraM

Este original é pretendido para o familiar dos Ciscos personnel com plataforma de Cisco Ultra-M
e detalha as etapas exigidas ser realizado a OpenStack e nível CP VNF na altura da substituição
do server do controlador.

Note: A liberação M 5.1.x é considerada ultra a fim definir os procedimentos neste original.

  

Abreviaturas
VNF   Função da rede virtual
CF    Função de controle
SF    Função de serviço

ESC   Controlador elástico do
serviço

ESPANAD
OR   Método do procedimento

OSD  Discos do armazenamento
do objeto

HDD   Unidade de disco rígido

SSD   Movimentação de circuito
integrado

VIM   Gerente virtual da



infraestrutura
VM    Máquina virtual
EM    Element Manager
UA   Ultra Automation Services

UUID   Universalmente identificador
exclusivo

Ambo falha HDD

1. Cada server de Baremetal será fornecida com duas movimentações HDD atuar como o DISCO
DE INICIALIZAÇÃO na configuração da invasão 1. Em caso da única falha HDD, desde que há
uma Redundância nivelada RAID 1, a movimentação defeituosa HDD pode estar quente trocada.
Mas quando ambos que as movimentações HDD falham, o server estará para baixo e o acesso
ao server será perdido. Assim, para restaurar o acesso ao server e aos serviços, exige-se para
substituir as movimentações HDD e para adicionar o server à existência encobrir a pilha.

2. O procedimento para substituir um componente defeituoso no server UCS C240 M4 pode ser
consultado de: Substituindo os componentes de servidor

3. Em caso dos ambos a falha HDD, substitui somente estes dois HDD defeituosos no mesmo
server UCS 240M4. O procedimento de upgrade BIOS não é exigido depois que você substitui
discos novos.

4. Em OpenStack baseou a solução (de Ultra-M), server UCS 240M4 Baremetal pode pegar um
destes papéis: Cálculo, OSD-cálculo, controlador e OSPD. As etapas exigidas a fim segurar
ambas as falhas HDD em cada um destes papéis do servidor são mencionadas nestas seções.

Note: Nas encenações onde ambos os discos HDD são saudáveis mas algum outro
hardware é defeituoso no server UCS 240M4, substitua o UCS 240M4 com o hardware novo
mas reutilize as mesmas movimentações HDD. Contudo, neste caso, se somente as
movimentações HDD são defeituosas, reutilize o mesmo UCS 240M4 e substitua
movimentações defeituosas HDD com as movimentações novas HDD.

Ambo falha HDD no server do cálculo

Se a falha de ambas as movimentações HDD é observada no UCS 240M4 que está atuando
como o nó do cálculo, siga o procedimento de substituição dentro abaixo do link: PCRF-
Replacement-of-Compute-Server-UCS-C240-M4

Ambo falha HDD no server do controlador

Se a falha de ambas as movimentações HDD é observada no UCS 240M4 que atua como um nó
do controlador, siga o procedimento de substituição de: PCRF-Replacement-of-Controller-Server-
UCS-C240-M4

Desde que o server do controlador que observa ambo a falha HDD não será alcançável através
do SSH, entre em um outro nó do controlador para executar o procedimento da parada oportuna
alistado no link acima.

Ambo falha HDD no server do OSD-cálculo

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4/replace.html#15684
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/policy-suite-mobile/213626-pcrf-replacement-of-compute-server-ucs-c.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/policy-suite-mobile/213626-pcrf-replacement-of-compute-server-ucs-c.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/policy-suite-mobile/213704-pcrf-replacement-of-controller-server-uc.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/policy-suite-mobile/213704-pcrf-replacement-of-controller-server-uc.html


Se a falha de ambas as movimentações HDD é observada no UCS 240M4 que atua como o nó
do OSD-cálculo, siga o procedimento de substituição de: PCRF-Replacement-of-OSD-Compute-
UCS-240M4

No procedimento mencionado neste link, a parada oportuna do armazenamento de Ceph não
pode ser executada como ambos os resultados da falha no unreachability do server. Ignore
consequentemente aquelas etapas.

Ambo falha HDD no server OSPD

Se a falha de ambas as movimentações HDD é observada no UCS 240M4 que atua como um nó
OSPD, siga o procedimento de substituição de: Replacement-of-OSPD-Server-UCS-240M4-CPS

Neste caso, você não precisa o backup previamente armazenado OSPD para a restauração após
a substituição de disco HDD, se não, será como o re-desenvolvimento completo da pilha.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/policy-suite-mobile/213628-pcrf-replacement-of-osd-compute-ucs-240m.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/policy-suite-mobile/213628-pcrf-replacement-of-osd-compute-ucs-240m.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/policy-suite-mobile/213712-replacement-of-ospd-server-ucs-240m4-c.html
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