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Inleiding

Dit document beschrijft hoe de hostname op Cisco Interactie Manager (CIM) versie 9.0 te wijzigen.

Hoe wijzigt u de Hostname op CIM versie 9?

Als de hostname voor een server op CIM versie 9 is gewijzigd, moet u controleren of de juiste
wijzigingen in de database en de bestandsindelingen zijn aangebracht.

Databasevermeldingen

Stap 1. Deze query toont de lemma's die u in de egpl_fig_tabel op de actieve database moet
wijzigen. Vervang de oude hostname met de nieuwe hostname in deze ingangen:

  select * from EGPL_CONFIG_PROPERTY where NAME in ('archive.db.server.1'

, 'discoveryaddress'

,'DSMController.hostName'

,'jmsserver.url'

,'Event.log.remote.file.dir'

,'Event.log .thread.socket.hostname' ;

,'Task.Attachment.WebTemp'

,'weblogic.server.port'

,'webtemp.webdir'

,'iks.server.url'

,'replication.url');

Stap 2. Deze query toont de items die u moet wijzigen in de dsm_host tabel in de primaire
database. Vervang de oude hostname met de nieuwe hostname in deze ingangen. Als een
gesplitste instelling wordt gebruikt, waar de gegevensbank server op een andere machine staat,
wijzig dan de items voor de databases niet. De inzendingen egpl_dsm_host worden ook van
referentienummers voorzien door andere controletabellen, dus moet u deze ook aanpassen.

SELECT * FROM EGPL_DSM_HOST;

SELECT * FROM EGPL_DSM_HOST_MONITOR;

SELECT * FROM EGPL_DSM_INSTANCE_MONITOR;

SELECT * FROM EGPL_DSM_PROCESS_MONITOR ;

Vermeldingen van bestandssysteem



Deze bestanden bevatten de oude hostname, die u handmatig door de nieuwe hostname moet
vervangen:

Stap 1. In Service > bin > platform > Windows opstartbestanden:

egainstart.bat - Op de toepassing-, Messaging- en serviceservers.●

egainstop.bat - Op de toepassing, berichtenverkeer en serviceservers.●

setenv_<host name>.bat - Op de bestandsserver. U moet de naam van dit bestand ook met
de nieuwe hostname wijzigen.

●

setenv_jms.bat - Op de bestandsserver.●

Stap 2. Op de webserver bevatten deze bestanden de hostnaam van de betreffende
toepassingsserver:

{INSTALLATION_DIR} > e-service > installatie > egain-plugin > arbeiders.eigenschappen -
Van JBoss.

●

{INSTALLATIE_DIR} > e-service > installatie > egain-plug > isproxy.ini - Van WebLogic.●

Stap 3. In eService.ear op de bestandserver, navigeer naar {INSTALL_DIR} > installatie > oor.
Navigeer vervolgens naar Community.war > WEB-INF > grotere configuratie > jforum-
customerf.conf. Dit bestand bevat de hostnaam van de eerste webserver.

Stap 4. Het EAR > egpl_application_ejb_common.jar bestand in de map eService.ear bevat de
hostnaam van de berichtenservers:

/META-INF/jboss-ejb3.xml - Als u JBoss gebruikt, is deze wijziging niet vereist bij versies
11.0.2 en hoger.

●

/META-INF/weblogic-ejb-jar.xml - Als u WebLogic gebruikt, is een JMS-cluster URL
(Messaging Services JMS) aanwezig in JMS-geclusterde instellingen.

●

Stap 5. In de bestanden EAR en SERVICES_SERVER > lib > configuraties.zip en in de map
FILE_SERVER > installatie > gegevenstoegang, moet u het bestand egpl_ds_conpool_map.xml
wijzigen met de nieuwe hostnaam van de gegevensserver.
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