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Introdução

Os documentos descrevem o procedimento para recuperar a política virtual de Cisco e os
exemplos de carregamento da função das regras (vPCRF) distribuídos em um ambiente Ultra-
M/OpenStack.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

OpenStack●

Série da política de Cisco (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

●

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

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 a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Procedimento de backup

Etapa 1. O elástico presta serviços de manutenção ao controlador (o ESC)



As configurações em ESC-HA devem ser suportadas mensalmente, antes ou depois toda a
escala-acima ou reduzem proporcionalmente a operação com o VNF e antes ou depois das
alterações de configuração no ESC. Deve ser suportado a fim fazer eficazmente uma
Recuperação de desastres do ESC.

ESC opdata como um XML

Siga isto a fim exportar o ESC opdata como um XML:

1. Entre ao ESC com o uso de credenciais admin.

2. Exporte o opdata para o XML:

/opt/cisco/esc/confd/bin/netconf-console --host 127.0.0.1 --port 830 -u <admin-user> -p <admin-

password> --get-config > /home/admin/ESC_config.xml

3. Transfira este arquivo a seu computador local do ftp/sftp a um server fora da nuvem.

4. Todos os scripts e arquivos de dados providos no desenvolvimento XML. Encontre todos os
arquivos de dados providos no desenvolvimento XML de todo o VNFs do opdata exportado na
etapa precedente.

grep "file://" /home/admin/ESC_config.xml | sort | uniq 

Exemplo de saída:

<file>file://opt/cisco/esc/cisco-cps/config/gr/cfg/std/pcrf-cm_cloud.cfg</file>

<file>file://opt/cisco/esc/cisco-cps/config/gr/cfg/std/pcrf-oam_cloud.cfg</file>

<file>file://opt/cisco/esc/cisco-cps/config/gr/cfg/std/pcrf-pd_cloud.cfg</file>

<file>file://opt/cisco/esc/cisco-cps/config/gr/cfg/std/pcrf-qns_cloud.cfg</file>

<file>file://opt/cisco/esc/cisco-cps/config/gr/cfg/std/pcrf-sm_cloud.cfg</file>

5. Encontre todo o script do cargo-desenvolvimento usado para enviar a orquestração API CP.

6. Prove snippet do script post_deploy em ESC opdata

Exemplo de saída:

<policies>

      <policy>

         <name>PCRF_POST_DEPLOYMENT</name>

       <conditions>

          <condition>

            <name>LCS::POST_DEPLOY_ALIVE</name>

           </condition>

         </conditions>



            <actions>

               <action>

                 <name>FINISH_PCRF_INSTALLATION</name>

                 <type>SCRIPT</type>

                <properties>

 ----------

<property>

                  <name>script_filename</name>

                        <value>/opt/cisco/esc/cisco-cps/config/gr/tmo/cfg/../cps_init.py</value>

                        </property>

                        <property>

                          <name>script_timeout</name>

                          <value>3600</value>

                        </property>

                      </properties>

                    </action>

                  </actions>

                </policy>

              </policies>

Amostra 2:

<policy>

  <name>PCRF_POST_DEPLOYMENT</name>

  <conditions>

    <condition>

      <name>LCS::POST_DEPLOY_ALIVE</name>

    </condition>

  </conditions>

  <actions>

     <action>

       <name>FINISH_PCRF_INSTALLATION</name>

       <type>SCRIPT</type>

       <properties>

         <property>

            <name>CLUMAN_MGMT_ADDRESS</name>

            <value>10.174.132.46</value>

          </property>

          <property>

            <name>CLUMAN_YAML_FILE</name>

            <value>/opt/cisco/esc/cisco-cps/config/vpcrf01/ cluman_orch_config.yaml</value>

          </property>

          <property>

            <name>script_filename</name>

            <value>/opt/cisco/esc/cisco-

cps/config/vpcrf01/vpcrf_cluman_post_deployment.py</value>

          </property>

          <property>

            <name>wait_max_timeout</name>

            <value>3600</value>

          </property>

        </properties>

      </action>

    </actions>

</policy>

Se o desenvolvimento ESC opdata (extraído na etapa precedente) contém alguns dos arquivos
destacados, parte traseira eles acima com a ajuda deste comando.

tar –zcf esc_files_backup.tgz /opt/cisco/esc/cisco-cps/config/



Transfira este arquivo a seu computador local do ftp/sftp a um server fora da nuvem.

Nota: Embora o opdata seja sincronizado entre o mestre ESC e o escravo, os diretórios que
contêm dados do usuário, XML e cargo-distribuem scripts não são sincronizados através de
ambos os exemplos. Sugere-se que os clientes empurrem os índices do diretório que
contêm estes arquivos com o uso do SCP ou do SFTP, estes arquivos devem ser
constantes através do ESC-mestre e ESC-à espera a fim recuperar um desenvolvimento
quando o ESC VM que era mestre na altura do desenvolvimento não está disponível.

Programação sugerida dos backup no ESC

Estas são entradas de guia cron sugeridas para que o usuário de raiz seja adicionado no mestre
ESC e no apoio ESC. Você pode, contudo, alterar as horas/dia/mês conforme suas exigências e
frequência das mudanças na rede.

30 01 * * * tar –zcf /home/admin/esc_files_backup_$(date +"\%Y-\%m-\%d").tgz

/opt/cisco/esc/cisco-cps/config/

00 02 * * * /opt/cisco/esc/confd/bin/netconf-console --host 127.0.0.1 --port 830 -u <admin-user>

-p <admin-password> --get-config > /home/admin/ESC_config_$(date +"\%Y-\%m-\%d").xml

Etapa 2. Backup da série da política de Cisco

A gerente de cluster atua como um mestre do fantoche para um conjunto CP. Assim, torna-se
necessário tomar um instantâneo deste exemplo. Também, Cisco forneceu alternativo e a
utilidade da restauração pode ser usada para recolher backup do mongoDB, da configuração das
normas, do grafana DB, dos usuários, das redes e dos outros arquivos de configuração do pcrf.
Estes arquivos devem frequentemente ser suportados com o uso do utilitário de backup CP e ser
armazenados em um lugar fora da nuvem de Ultra-M.

Instantâneo da gerente de cluster VM

Gerente de cluster que instantâneo do exemplo deve ser suportado mensalmente, também antes
e depois de algumas alterações de configuração, correção de programa atualiza e elevações. Os
instantâneos velhos podem ser suprimidos após atividades bem sucedidas para salvar o espaço
de disco. Este procedimento descreve o backup das etapas o exemplo da gerente de cluster
como um instantâneo:

1. Este comando ver os exemplos da nova e notar o nome do exemplo da gerente de cluster VM:

nova list

2. Crie uma imagem do instantâneo da nova como mostrado aqui:

nova list

Exemplo de saída:

nova list



Nota: Assegure-se de que você tenha bastante espaço de disco para o instantâneo. A
gerente de cluster às vezes torna-se inacessível na altura da criação do instantâneo e
recomeça-se depois que o instantâneo foi criado. Se o exemplo permanece inacessível
mesmo depois que o processo do instantâneo terminou, verifique o estado do VM com o
uso do comando list da nova. Se está no estado do DESLIGAMENTO, você precisa de
começar manualmente o VM, com o uso do comando start da nova.

3. Assegure-se de que a imagem do instantâneo esteja criada com este comando.

nova list

Exemplo de saída:

nova list

4. Quando você executa toda a plataforma muda onde Ceph pôde obter impactado, ele está
sugerida sempre para converter o instantâneo da gerente de cluster a um arquivo QCOW e para
salvar o a alguma posição remota.

nova list

5. Transfira este arquivo a seu computador local do ftp/sftp a um server fora da nuvem.

Backup de configurações e de base de dados CP

1. Para suportar configurações CP e índices do base de dados, a utilidade config_br.py é inerente
na plataforma CP. Os detalhes sobre o uso da utilidade config_br.py estam presente no guia
alternativo CP e da restauração. Este é um crontab da amostra no backup da gerente de cluster
toda a configuração e bases de dados em 0100 horas cada dia. 

nova list

2. MongoDB pode alternativamente ser suportado com o uso do mongodump.

nova list

  

3. Orquestração alternativa YAML.

nova list

Se a orquestração API CP é usada para configurar o sistema, sugere-se para suportar também
esta configuração.

Nota: Todos os backup devem ser armazenados/CP exteriores transferidos VNF e
preferivelmente fora da nuvem em que os CP são distribuídos.

Troubleshooting



Procedimentos de recuperação do exemplo CP VNF

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 este procedimento para começar o exemplo e permiti-
lo está monitorando no ESC.

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

nova list

2. Verifique se o cálculo está disponível e assegure-se de que o estado esteja acima.

nova list

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

nova list

4. Potência no exemplo de OpenStack.

nova list

5. Espere cinco minutos para que o exemplo carreg acima e venham ao estado ATIVO.

nova list

6. Permita o monitor VM no ESC depois que o exemplo está em um estado ATIVO.

nova list

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

Recupere todo o exemplo do estado de erro

O seguinte procedimento pode ser usado se o estado de CP cita como exemplo em OpenStack é
ERRO:

1. Verifique o estado de um exemplo em OpenStack.

nova list

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

nova list

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

nova list



4. Restaure o estado do 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.

nova list

5. Espere cinco minutos para que o exemplo carreg acima e venham a um estado ATIVO.

nova list

6. Se a gerente de cluster muda o estado ao ACTIVE após a repartição, permita o monitor VM no
ESC.

nova list

7. Afixe a recuperação ao estado RUNNING/ATIVE, consulte o tipo procedimento específico do
exemplo a fim recuperar a configuração/dados do backup.
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