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Rapport angående DiVAs driftstopp och planerad 
åtgärd 
Urban Ericsson, 2020-03-30 

Den här rapporten beskriver händelseförloppen runt de driftstopp som uppstod för DiVA under 
perioden 9-17 och 26-27 februari. Måndag morgon den 9:e upptäcktes att lagringsservern 
kraschat söndag kväll, vilket innebar att metadata och filer inte längre var tillgängliga för sökning 
eller nedladdning. Syftet med den här rapporten är att: 

• Redovisa de aktiviteter support och förvaltning/drift genomförde från det att systemet gick 
ned till att det återigen var i full drift.  

• Svara på frågan om den här typen av driftstopp kan förhindras. 
• Beskriva vad förkortad nedtid skulle innebära tekniskt och ekonomiskt. 

Den sista punkten redogör också för förvaltningens planerade åtgärder. 

Söndag 9 feb 

22.23: DiVA:s lagringsserver för metadataposter och fulltexter (diva-storage0) kraschar och är inte 
längre åtkomlig. 

Måndag 10 feb 

07.35: Felet upptäcks när driftansvarig startar sin mobiltelefon. 

07.52: Lagringsservern omstartad via ILO (hårdvarustyrning som opererar utanför serverns 
operativsystem). Systemet ser ut att fungera normalt, analys av nattens fel påbörjas. Ett fel på en 
minnesmodul upptäcks i diagnos av hårdvaran. 

09.30: Lagringsservern kraschar igen. Supporten och förvaltningsledaren informeras om 
problematiken och information om störningar går ut till DiVA-specialisterna enligt nedan. 

09.50: Supporten: Information till specialisterna om driftstörningar i DiVA (sök). 

10.29: Supporten: Information till specialisterna om driftstörningar i DiVA (admin inte tillgängligt). 

10.30: Minnesmodulen byts ut i servern. Vid omstart av servern i datorhallen rapporterar systemet 
ett ovanligt läsfel och en djupare genomgång av OS-loggen visar på sporadiska 
statusförändringar för en av hårddiskarna i RAID-konfigurationen. Djupare analys av dessa fel 
påbörjas, det finns dock mycket lite information att tillgå om hur läsfelet ska bedömas mot en risk 
för datakorruption. Stora delar av problemet antas ändå vara relaterade till den trasiga 
minnesmodulen då diagnoser inte finner några hårddiskfel. Firmware för RAID-kontrollern 
uppdateras och även drivrutinerna i operativsystemet. Under eftermiddagen provas stabiliteten av 
lagringen, det ser mer lovande ut. En plan för alternativ lagringslösning skapas, en av 
testservrarna har tillräckligt med ledigt utrymme och ses som ett lämpligt alternativ. 

13.32: Supporten: Information till specialisterna. Meddelar fortsatt driftavbrott och 
stabilitetstester.  

15.50: DiVAs administrationsgränssnitt öppnas igen. För säkerhets skull så skapas en lista över de 
poster som ändrats under senaste dygnet så att de kan revideras för eventuella fel. 

16.20 Supporten: Information till specialisterna att DiVA är igång och att medlemmarna ska få en 
lista på de publikationsposter som kan ha påverkats av driftavbrottet. 
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21.40: Lagringsservern kraschar igen. 

22.30: Kraschen upptäcks och servern startas om. Anledningen till kraschen bedöms vara att 
lagringen av någon anledning inte hinner med nedladdningstrycket på DiVA. 
Fulltextnedladdningen begränsas för att avlasta systemet.  

Tisdag 11 feb 

01.34: Lagringsservern kraschar ännu en gång. 

07.30: Driftansvarig får upp felet via sin mobiltelefon. Servern startas om, nu stängs 
fulltextnedladdning, exporttjänsten och administration i DiVA ned för att hindra fortsatt 
instabilitet under analys. Det är nu utan tvekan så att felet i lagringsservern beror på mer än bara 
minnesmodulen. 

08.16: Supporten: Information till specialisterna att DiVA återigen har ett driftavbrott som orsakats 
av ett hårdvarufel och att det kommer att ta minst två dygn att få DiVA i drift. 

08.45: Efter ytterligare efterforskning av felet bedöms fortsatt användning av lagringsservern 
riskera datakorruption. I samråd med förvaltningsledaren bestäms det att fulltextnedladdning och 
administration i DiVA ska vara fortsatt nedstängda till en alternativ lagring finns. Planen för den 
alternativa lagringen tas i bruk, backup börjar återskapas på testservern. Viss data kopieras också 
från ordinarie lagringsserver för att underlätta konfigurationsarbetet som behövs för att återställa 
lagringstjänsten. Återställningen bedöms ta ca 2 dygn. Återställningen av backupen är en process 
som behöver göras i delar, dels för att backupen består av flera beståndsdelar, dels för att kunna 
återställa olika delar av data parallellt. 

13.00: Exporttjänsten som bygger på cachad metadata och som också funnits på lagringsservern 
är nu flyttad till en annan DiVA-server. I och med detta kan medlemmarna och KB göra 
posthämtningar och uttag igen. Fulltextnedladdningen är fortfarande nere. 

13.25: Supporten: Information till specialisterna att utsökningsfunktionaliteten fungerar (export av 
metadata och hämtningar via utsökningslänkar åter möjligt). Uppladdade filer kan fortfarande inte 
kommas åt, utan ger felmeddelande vid försök att hämta. 

17.20: Lars Burman informerar stämman.  

20.00: Under tiden som alternativet för lagringen förbereds så undersöks den ordinarie servern 
vidare. Rekommendationen från hårdvarutillverkaren vid fortsatta problem med läsfelet är att 
skriva över påverkad data med backup. Detta görs under kvällen men påverkar tyvärr inte 
felfrekvensen. Den ordinarie servern kraschar flera gånger under kvällen. 

22.00: Återställningstakten för den alternativa lagringen har under dygnet visat sig mycket 
långsammare än förväntat. 

Onsdag 12 feb 

09.15: Förvaltningsledaren uppdateras om den långsamma återställningstakten, ny uppskattning 
är nu 4 dygn. Det beslutas att skicka ut ny tidsplan för driftavbrottet. 

10.04: Supporten: Information till specialisterna. Åtgärdsprocessen (återställning av data) förklaras 
och prognosen för driftsättning flyttas fram till måndag 17 februari. 

10:58: Förvaltningsledaren lägesuppdaterar styrgruppen. 

16.00: Under dagen kopplar driftansvarig om nätverket för berörda servrar, vilket kräver en paus i 
återställningen av backupen. Detta och en åtgärd av ett prestandarelaterat problem på den 
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alternativa servern gör att återställningstakten ökar 5-faldigt. Fortsatt felanalys av ordinarie server 
pekar på att omstarterna kan vara relaterade till statusförändringen för en av hårddiskarna, 
hårddisken skulle kunna vara lite trasig trots att den inte rapporterar det. Dock saknas information 
om vilken av de 12 hårddiskarna det är som ger statusförändringen. En disk indikerar lite extra 
aktivitet och denna hårddisk avlägsnas från servern. Ny hårddisk beställs. 

21.00: Under kvällen följs återställningen av backupen upp och takten är mycket god. Den 
ordinarie servern har inte loggat några fel sedan den förmodat trasiga hårddisken avlägsnats, den 
sätts därför på belastningsprov och filsystemskontroll över natten. 

Torsdag 13 feb 

08.00: Över 2/3 av backupen har nu återställs på den alternativa lagringsytan. Vidare har den 
ordinarie servern klarat hela nattens belastning utan anmärkning och filsystemskontrollen är 
nästan färdig. Efter övervägande med förvaltningsledaren bestämdes att stegvis prova att ta den 
ordinarie servern i drift igen. 

13.30: Hela backupen är nu återställd på den alternativa lagringsytan. Den ordinarie servern har 
avklarat filsystemskontrollen och tas nu i drift för fulltextnedladdning. 

15.30: Då ordinarie lagringsserver klarat av full fulltextnedladdning utan nya fel slår vi igång 
administrationsgränssnitten i DiVA igen. Om något nu skulle fela kan vi med bara en timmes 
arbete byta till den alternativa lagringen. 

16.04: Supporten: Information till specialisterna att DiVA är igång igen med full funktionalitet men 
att driften fortsatt behöver övervaka belastningen. 

21.00: Den ordinarie servern är fortsatt stabil, förvaltningsledaren blir uppdaterad om status. 

Fredag 14 feb 

09.23: Förvaltningsledaren lägesuppdaterar stämman. 

12.30: Supporten: Information till specialisterna att övervakningen kommer att fortsätta över 
helgen.  

Måndag 17 feb 

08.54: Ny hårddisk installeras i den ordinarie lagringsservern. 

12.15: Den nya hårddisken är nu fullt replikerad i RAID-konfigurationen och systemet har återfått 
full prestanda och redundans. 

12.30: Supporten: Information till specialisterna att DiVA är igång igen med full funktionalitet. 

Onsdag 26 feb 

10.20: Lagringsservern kraschar igen pga nya diskproblem. Efter omstart verkar servern fungera 
som vanligt men administrering i DiVA stängs ned under den initiala felsökningen. 

10:50: Specialisterna meddelas om problemen. Under felsökningen hittas ett verktyg som kan få 
fram delar av hårddiskarnas felrapportering, som tidigare metoder inte kunde få fram. Den nya 
detaljerade informationen pekar på att två av hårddiskarna har en högre grad läsfel. 

11.30: Lagringsserver fortfarande stabil och administrationsgränssnittet i DiVA sätts igång igen 
medan felsökning fortsätter. 

15.30: Den ena av de felande två hårddiskarna byts ut. 
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19.00: Den nya hårddisken fullt replikerad i RAID:en. 

Torsdag 27 feb 

08.45: Den andra felande hårddisken byts ut. 

12.15: Den nya hårddisken fullt replikerande i RAID:en och specialisterna meddelas att felet är 
åtgärdat samt vad det berodde på. 

Om möjligheten att förhindra liknande driftstopp och om att förkorta 
nedtiden 
Den nuvarande miljön är anpassad efter olika bedömningar och avvägningar där ekonomi för 
lagringsmiljö och sannolikhet för att allvarliga fel inträffar är två tungt vägande faktorer. 

Skulle driftstoppet kunnat förhindras? 

Först bör det noteras att även om det är ovanligt så går ibland hårdvara/maskinvara sönder. 
Senast DiVA råkade ut för något liknande var 2007. Det problemet är i sig inget man kan skydda 
sig mot. Oavsett maskinpark och lagringsmiljö i DiVA kan vi inte se att driftavbrottet skulle kunnat 
undvikas. Däremot kan vi arbeta för att ett eventuellt avbrott blir så kortvarigt som möjligt.   

I händelserapporten ovan redogörs för förloppet och vilka steg som gjordes för att 
återställningen av driftstoppet skulle ske så snabbt som möjligt. På torsdag morgon 13 februari 
stod det klart att det gick att använda den ordinarie servern istället för den alternativa 
lagringsytan som tidigare förberetts. Det gjorde att drifttesterna kunde påskyndas samtidigt som 
vi hade säkrat möjligheten att rikta om trafiken till den alternativa lagringsytan, om den ordinarie 
servern inte skulle klara av belastningen. Vid det tillfället hade vi två möjliga lösningar för samma 
problem. Att vi kunde använda den ordinarie servern underlättade arbetet och gjorde att DiVA 
kom i drift snabbare än de prognoser vi tidigare gjort. 

Den 26:e kraschar DiVA återigen pga diskproblem. De diagnosverktyg som disk-tillverkaren 
tillhandahöll redovisade inte heller den här gången de specifika problem som det handlade om 
för vår lagring. Driftansvarig hade dock till detta tillfälle installerat ny programvara för att kunna 
logga och diagnosticera diskarna. Därför gick det vid detta tillfälle snabbt att identifiera vilka 
diskar som felade varpå dessa byttes ut. Det påverkade visserligen inte återställningstiden för 
avbrottet men underlättade felsökning och analyser.  

Förkortad nedtid och åtgärd för förbättrad driftsäkerhet 

Vid ett värsta scenario, där samtliga servrar slås ut, är det idag en beräknad nedtid på 1-2 veckor. 
För att förkorta driftavbrott för den här typen av störningar så är en väg att gå något som kan 
beskrivas som parallell lagring eller spegling. Det innebär att DiVA skulle ha två av varandra 
oberoende och speglade lagringsytor. Vid en hårdvarukrasch på lagringsdelen skulle vi kunna 
styra om trafiken till den speglade servern.  

Förvaltningen har därför beslutat att köpa in server och lagringskapacitet så att DiVA kan tillämpa 
parallell lagring och därmed förbättra driftsäkerheten. Beräknad kostnad för detta är ca 100 000 
kr/år och avser inköp av hårdvara. Till det kommer arbete för installation och löpande drift. 
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