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Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven voor het opsporen van fouten wanneer Informix
op de CVP-rapportageserver niet start omdat de naam van de CVP-rapportageserver wordt
gewijzigd.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

CVP●

toegang●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

CVP Reporting server versie 11●

CVP OAMP server versie 11●

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit
document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat
u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Probleem

Het Informix IDS-cvp-proces in de rapportageserver wordt als volgt weergegeven.

Een van de symptomen met betrekking tot dit probleem, als Courtesy Callback wordt



geïmplementeerd, is dat u geen Courtesy callback offer krijgt wanneer u een oproep plaatst. In het
Klantenservice Terugbellen wordt, wanneer u de oproep plaatst, het bericht dat uw dank wordt
teruggeroepen geannuleerd, zonder de optie te geven om een beleefdheidsterugbellen te
accepteren.

Een ander symptoom is dat de rapportageserver in partiële status toont en geen informatie wordt
opgeslagen in de rapportageserver.

Als u de rapportageserverdiensten via Windows services bekijkt, is Informix IDS - cvp
neergedaald:

Probleemoplossing

Stap 1. Start het Informix-id-proces om het proces te starten.



Stap 2. Toegang tot de database met dbaccess vanuit een opdrachtmelding. Deze fout wordt
gemeld:

Stap 3. Verzamel CVP CallServer logbestanden van de rapportageserver, nadat u het Infomix-
proces probeert te starten.



De server van de oproep van de Rapporterende server geeft geen informatie die van belang is
voor het starten van het Informix-proces.

Stap 4. Verzamel alle informix-logbestanden van de rapportageserver, informatiix-map na het
proberen van het infomix-proces te starten.

Bij een goed scenario wordt het cvp.log-bestand bijgewerkt. Dit keer wordt echter geen logbestand
bijgewerkt, omdat het proces niet is gestart.

De volgende stap is het controleren van de manier waarop informix database is geïnstalleerd,
door de IBM_Informix_Software_Bundle_Install te controleren.

Dit is wat u in het installatielogbestand kunt zien:



Het installatielogbestand toont aan dat de naam van de rapportageserver WIN-M6ILKLO8QR9 is
en dat de gebruikersnaam die de rapportageserver heeft geïnstalleerd de beheerder is.

U kunt deze informatie bevestigen door te kijken naar de installatiebestanden van de
rapportageserver:

Stap 5. Identificeer de huidige naam van de rapporterende server door Configuratiescherm >
Systeem en Security > Systeem te openen.



Oplossing

De wijziging van de naam van de rapportageserver nadat de rapportageserver is geïnstalleerd,
wordt niet ondersteund. Vervolgens wordt echter een aanbeveling gedaan die in een labomgeving
kan worden getest.

Aangezien de Informix-database is gekoppeld aan de vorige hostname, moeten de database
hostname, de registratiesleutels en de systeemvariabelen worden gewijzigd in de nieuwe
hostname. Aanbevolen wordt de rapportageserver opnieuw te installeren. Indien echter de huidige
installatie moet worden onderhouden, dan volgt u de procedure om het systeem te herstellen:

Stap 1. Back-up van uw configuratiebestanden (ONCONFIG-bestand, het sqlhosts-bestand) onder
C:\db\Informix\etc-map.

Het configuratiebestand ONCONFIG en het sqlgastheren bestand waarvan u een back-up moet
maken, hebben deze regels:

ONCONFIG:



 DBSERVERNAME old_server_name

sqlhosts:

 old_server_name olsoctcp   server_hostname  servicename 

Stap 2. Bewerk het ONCONFIG-bestand en vervang de naam in de DBSERVERNAME of
DBSERVERALIASES-parameter die u in de nieuwe naam of alias wilt wijzigen.        

Voorbeeld:       

Wijzig de items in het ONCONFIG-bestand met de naam/alias van de server.

ONCONFIG:

                DBSERVERNAME new_server_name       

In dit scenario zou het volgende zijn:           

 ONCONFIG:

                DBSERVERNAME-cvp

Stap 3. Bewerk het hostbestand om de oude servernaam te vervangen door de nieuwe
servernaam.

Voorbeeld:       

Wijzig de items in het kwadratenbestand met de naam/alias van de hergenoemde server.

spoken:

              new_server_name olsoctcp server_hostname

In dit lab scenario, vervang het volgende van de sqlhost:

               cvp olsoctcp WIN-M6ILKLO8QR9 cvp

              dr_cvp drsoctcp WIN-M6ILKLO8QR9 dr_cvp

aan: 

             cvp olsoctcp cvp cvp

             dr_cvp drsoctcp cvp dr_cvp  

Stap 4. Verander de REGMACHINE ingang van C:\db\Informix\cvp.cmd naar de nieuwe



servernaam. In dit scenario cvp.

Voor:

Stap 5. Verander het milieu of gebruikersprofiel dat de INFORMIXSERVER had ingesteld op de
oude naam/alias, om de milieuvariabele INFORMIXSERVER te exporteren naar de nieuwe naam
of alias.

Voorbeeld:

       INFORMIXSERVER=new_server_name 

In dit scenario:

Stap 6. Open Regedit en vervang alle registratiesleutels die de oude hostname hebben, door de
nieuwe hostname.



Bijvoorbeeld:

Voor:



Stap 7. Start nu de InformixIDS - CVP-dienst.

Stap 8. Start het Cisco CVP CallServer-proces op de rapportageserver opnieuw:



Stap 9. Met de online service test u de toegang tot en verbinding met de database.

     

Gebruik de opdracht dbaccess, dan verbinding > Connect, selecteer vervolgens de nieuwe naam
of alias van de server Informix en voer gebruikersnaam en wachtwoord in (cvp_dbadmin of
cvp_dbuser en het wachtwoord).
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