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Inleiding

Dit document beschrijft de procedure om Cisco Prime Access Registrar (CPAR) te installeren.

Deze installatieprocedure is van toepassing op een OpenStack-omgeving met behulp van
NEWTON-versie waarbij ESC geen CPAR beheert en CPAR rechtstreeks op de VM wordt
geïnstalleerd die op OpenStack wordt ingezet.

Achtergrondinformatie

Ultra-M is een voorverpakte en gevalideerde gevirtualiseerde mobiele pakketoplossing die is
ontworpen om de plaatsing van VPN’s te vereenvoudigen. OpenStack is de Gevirtualiseerde
Infrastructuur Manager (VIM) voor Ultra-M en bestaat uit deze knooptypes:

berekenen●

Object Storage Disk - computing (OSD)●

Controller●

OpenStack Platform - Director (OSPF)●

De hoge architectuur van Ultra-M en de betrokken onderdelen worden in deze afbeelding getoond:



Dit document is bedoeld voor Cisco-personeel dat bekend is met het Cisco Ultra-M-platform en
bevat informatie over de stappen die moeten worden uitgevoerd in OpenStack- en Redhat OS. 

Opmerking: De Ultra M 5.1.x release wordt overwogen om de procedures in dit document te
definiëren.

  

Installatieprocedure

Zorg ervoor dat deze bereikt zijn voordat u de installatie start.

CPAR-softwareafbeelding gekopieerd in /tmp/CSCOar-x.x.x.x.-lnx26_64-install.sh1.
CPAR-licentie gekopieerd in /tmp/xxxxxx.lic2.
Java 64-bits installatie 1.7.* of 1.8.* 64-bits editie.3.
Update de hostname en de zelfde hostname zou in /etc/gastheren moeten zijn4.
De lijst bevat de RPM die vereist is om CPAR GUI te installeren:5.



Aanmelden bij het werkstation van Prime Access Registrar als basisgebruiker.

Stap 1. Navigeer naar /tmp folder als de opdracht cd /tmp is uitgevoerd.

Stap 2. Wijzig permissies voor ./CSCOar-x.x.x.x.-lnx26_64-install.sh bestand voor het geven van
opdracht chmod 775 ./CSCOar-x.x.x.x.-lnx26_64-install.sh.

Stap 3. Start het installatiescript van de opdracht ./CSCOar-x.x.x.x.-lnx26_64-install.sh.



Stap 4. Voor de vraag Waar wilt u <SCOar> installeren? [/opt/CSCOar] [?,q], druk op om de
standaardlocatie te selecteren (/opt/CSCOar/).

Stap 5. Na de vraag Waar bevinden zich de FLEXlm-licentiebestanden? [] [?,q] de locatie van de
vergunning(en) vermelden die /tmp volgens de vereiste /tmp/xxxxx.lic moet zijn.

Stap 6. Specificeer of u Smart Licensing wilt inschakelen.  Ga verder met de volgende stap als u
de traditionele licentiemethode wilt gebruiken.

Wilt u smartlicenties inschakelen?[y/n] [n]: [y,n,?,q] y

Stap 7. Voor de vraag waar is J2RE geïnstalleerd? [] [?,q] voert de map in waarin Java is
geïnstalleerd. Bijvoorbeeld: /usr/java/jre1.8.0_144/.

Opmerking: Als u het JRE-pad niet specificeert, of als het pad leeg is of niet wordt
ondersteund, wordt het installatieproces beëindigd. Voor Prime Access Registrar moet JRE
1.7.x of JRE 1.8.x 64-bits versie worden gebruikt.

Stap 8. Druk op Oracle-ingang om te zetten. Aangezien Oracle niet bij deze implementatie wordt
gebruikt.



Stap 9. Druk op ENTER en Skip SIGTRAN-M3UA-functionele stap. Deze optie is niet vereist voor
deze implementatie.

Stap 10. Wilt u ter vraag CPAR als niet-wortelgebruiker worden uitgevoerd? [n]: [y,n,?,q] druk op
Voer in om het standaardantwoord te gebruiken dat n is.

Stap 1. Wilt u de voorbeeldconfiguratie nu ter vraag installeren? [n]: [y,n,?,q] druk op Voer in om
het standaardantwoord te gebruiken dat n is.

Stap 12. De CPAR-installatie wordt gestart.



Stap 13. Wacht tot het CPAR-installatieproces is voltooid, controleer alle CPAR-processen die
worden uitgevoerd. Navigeer naar folder /opt/CSCOar/bin en voer de opdracht /arstatus uit. De
uitvoer wordt in de afbeelding weergegeven.

Stap 14. Meld u aan bij de CPAR-toepassing CLI.

Ga naar folder /opt/CSCOar/bin en voer ./aregcmd uit.

Connect met behulp van de admin-gebruikersaccount ‘admin’ en wordt gevraagd een nieuw
wachtwoord in te voeren.
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