
ESA FAQ: Hoe upgrade je een ESA dat in een
cluster zit? 
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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de Cisco e-mail security applicaties (ESA’s) die in een cluster
werken, kunt verbeteren.

Achtergrondinformatie

Wanneer ESA's in een cluster lopen, moeten ze allemaal de nauwkeurige zelfde AsyncOS versie
gebruiken en bouwen. Als u de ESA's wilt upgraden, moet u eerst het cluster verwijderen. Nadat
alle machines zijn bijgewerkt, kunt u de cluster opnieuw verbinden via het clusterconfiguratie
bevel. 

Opmerking: Wanneer het cluster is losgekoppeld, heeft dit geen invloed op de poststroom;
wijzigingen die u aanbrengt terwijl de cluster niet verbonden is, worden echter niet naar de
andere systemen doorgeleid totdat de herverbinding is voltooid.

ESA’s upgrade in een cluster

Opmerking: U kunt de upgrade met de CLI of de GUI uitvoeren, maar de opdrachten
opnieuw verbinden clusterconfiguratie zijn alleen beschikbaar via de CLI. Dit document
beschrijft hoe u de machines via de CLI kunt upgraden.

Voltooi deze stappen om ESA's die in een cluster lopen via de CLI te upgraden:

 Voer de upgradeopdracht in de CLI om AsyncOS aan een nieuwere versie te upgraden.
Wanneer u wordt gevraagd of u de cluster wilt loskoppelen, antwoordt u met de letter Y om
verder te gaan:

(Machine host1.example.com)> upgrade

1.



   

You must disconnect all machines in the cluster in order to upgrade them. Do you wish

to disconnect all machines in the cluster now? [Y]> Y

Volg alle upgradeaanwijzingen (inclusief herstart-prompt).2.

Nadat alle machines in de cluster zijn bijgewerkt en herstart, logt u op een machine in de
cluster via de CLI en voert u de clusterconfiguratie-opdracht in.

3.

Reageer op Ja om opnieuw te verbinden. Het is niet nodig om zich te engageren.

Choose the machine to reattach to the cluster. Separate multiple machines with commas

or specify a range with a dash.

1. host2.example.com (group Main)

2. host3.example.com (group Main)

3. host4.example.com (group Main)

[1]> 1-3

4.
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