
 
 

RFO - REASON FOR OUTAGE 
Start: 2016-08-15 04:18 CET 

Stopp: 2016-08-17 02:23 CET 

Konsekvens: Tjenester for Norsk Internkontroll på norik.no utilgjengelige. Tap av data lagret i 

tidsrommet 2016-08-12 – 2016-08-15. 

Oppsummering 

Mandag morgen 15. august 2016 mottar Kundeservice meldinger om at tjenester på 

norik.no er nede. En harddisk er skadet, og skaden medfører at alle dataene på serveren går 

tapt. Dataene gjenopprettes fra backup til en annen server, og tjenestene er tilbake i normal 

drift natt til onsdag 17. august 2016. Tjenestene er utilgjengelige i hele tidsrommet. Data 

lagret i tidsrommet 2016-08-12 – 2016-08-15 går tapt. 

Hendelsesforløp 

Den 15. august 2016 kl. 08:05 mottar Kundeservice melding om at tjenestene på en dedikert 

server tilknyttet norik.no er utilgjengelige. Driftspersonale starter feilsøking kl. 08:32. En 

harddisk er skadet og lagringsmediet er utilgjengelig for serveren.  

Normalt skal en slik feil ikke få noen konsekvenser siden serveren er konfigurert med 

lagringsenheter i RAID5 som sikrer redundans av alle data når én harddisk feiler.  

Under feilsøkingen blir vi nå klar over at RAID-settet har mistet ytterligere en annen av sine 

harddisker ved en tidligere anledning, 18. juli kl. 02:02. Når to harddisker går i stykker i et 

RAID5-sett er alle dataene tapt. 

All hardware, inkludert harddisker, overvåkes ved hjelp av en egen kontroller i serveren, Dell 

iDRAC7. Feilen av 18. juli kl. 02:02 er registrert av kontrolleren, men ikke av den delen av 

overvåkningssystemet som skal varsle feilen. 

Driftspersonale kontakter Dell kl. 09:33 for assistanse og forsøk på å utbedre feilen. Tekniker 

rykker ut til datasenteret og er på stedet for å gjennomføre feilretting som Dell foreslår kl. 

11:08. Foreslåtte tiltak fra Dell sin side virker ikke. 

  



 
 
Kl. 13:50 begynner driftspersonale gjenoppretting av dataene fra backup til en annen server. 

En partisjon på serveren brukt til staging av backup gikk imidlertid tom for ledig plass i løpet 

av fredag 12.08.2016, og feilen har vedvart gjennom helgen. Dette medfører at backup av 

data lagret mellom 12.08.2016 og 15.08.2016 ikke er tilgjengelig, og at disse dataene er tapt 

så fremt RAID-settet ikke kan rekonstrueres. Den nye maskinen blir overlevert kl. 23:48. 

Vi beslutter tirsdag formiddag å oversende diskene til IBAS i et forsøk på å gjenopprette 

dataene på RAID-settet. Diskene tas ut av serveren kl. 11:24 og oversendes umiddelbart IBAS 

med egen budbil. I løpet av tirsdag kveld får vi tilbakemeldinger fra IBAS om at skadene 

tilsynelatende er for store.  

Arbeidet med gjenoppretting fra backup fortsetter, og Norsk Internkontroll forbereder den 

nye maskinen til skarp drift. Onsdag 17. august 2016 kl. 02:23 er tjenestene til Norsk 

Internkontroll tilbake i normalt drift, men uten dataene lagret i tidsrommet 2016-08-12 – 

2016-08-15 som er tapt. Endelig rapport fra IBAS foreligger onsdag kl. 12:33 med konklusjon 

om at RAID-settet ikke lar seg gjenopprette. 

Konklusjoner 

Harddisken som falt ut av RAID-settet 18. juli ble ikke fanget opp som følge av at en 

komponent i programvaren som varsler problemer ikke flagget feilen. Det er ennå usikkert 

hvorfor. Selv etter at diskene er fjernet indikerer den delen av systemet som skal varsle 

problemer ingen feil(!). Loggene i DRAC'et ser slik ut: 

2016-07-18T02:02:38-0500 Disk 4 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 was reset. 

2016-07-18T02:02:06-0500 Fault detected on drive 4 in disk drive bay 1. 

2016-07-18T02:02:06-0500 Error occurred on Disk 4 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 : 
(Error f0). 

2016-07-18T02:02:06-0500 Disk 4 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 was reset. 

2016-07-18T02:02:06-0500 Virtual Disk 1 on Integrated RAID Controller 1 has become degraded. 

2016-07-18T02:02:06-0500 Virtual Disk 0 on Integrated RAID Controller 1 has become degraded. 

2016-07-18T02:02:06-0500 Disk 4 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 is not functioning 
correctly. 

2016-07-18T02:02:06-0500 The previous log entry was repeated 1 times.     

2016-07-18T02:01:40-0500 Disk 4 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 was reset.     

Ved hver 'reset' flagges status ok i IDRAC7. En feilende disk som meldes ut av et RAID-sett 

må allikevel vurderes som kritisk, og vi vurderer også denne programvaren som upålitelig. 

  



 
 
Loggene for disken som feilet 15. august ser slik ut: 

2016-08-15T04:18:19-0500 Fault detected on drive 1 in disk drive bay 1. 

2016-08-15T04:18:18-0500 Controller cache is preserved for missing or offline Virtual Disk 0 on 
Integrated RAID Controller 1. 

2016-08-15T04:18:18-0500 Error occurred on Disk 1 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 : 
(Error 2). 

2016-08-15T04:18:18-0500 Virtual Disk 1 on Integrated RAID Controller 1 has failed. 

2016-08-15T04:18:18-0500 Virtual Disk 0 on Integrated RAID Controller 1 has failed. 

2016-08-15T04:18:18-0500 Disk 1 in Backplane 1 of Integrated RAID Controller 1 is not functioning 
correctly. 

 

Komponenten som skal varsle problemer byttes ut med en annen versjon, og testes nå 

grundig for liknende feil. Tradisjonelt har vi overvåket hardware vha. Dell OpenManage, en 

agent som installeres på operativsystemet, som vil bli benyttet i tillegg. Agenten fungerer 

imidlertid ikke på alle operativsystemer, derfor utvikler vi nå et nytt system for overvåkning 

basert på Redfish: 

http://redfish.dmtf.org/ 

Det er videre satt opp overvåkning av samtlige partisjoner på de involverte serverne. I tillegg 

er det iverksatt (1) arbeid med å identifisere eventuelle tilsvarende problemer på andre 

servere, og (2) å utarbeide prosedyrer for å unngå slike feil ved oppsett av nye servere i 

fremtiden. 

http://redfish.dmtf.org/

