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Introdução

Este documento descreve o processo para promover um aplicativo usando CloudCenter.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

CloudCenter●

Festança●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em CloudCenter 4.8.1.1.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Há umas formas múltiplas promover um aplicativo em CloudCenter. Uma opção é criar uma ação
feita sob encomenda que possa ser aplicada aos VM individuais e execute um script de upgrade.
Este método dá-lhe o controle completo sobre a elevação e permite-o um teste de um nó antes de
promover o próximo nó. O downside é que é muito um processo manual que exija scripts
particularizados escrita para cada elevação. O método preferido é utilizar a estrutura da elevação
de CloudCenter para automatizar o processo de upgrade.



Defina o processo de upgrade

Neste aplicativo de amostra, há dois servidores da Web Apache atrás de um equilibrador da
carga de Nginx. Estes servidores de Web são idênticos e fornecem a Disponibilidade HA a um
Web site que esteja sendo hospedado. Um processo de upgrade ideal permite que os Nós sejam
promovidos individualmente de modo que haja sempre um nó que hospeda o Web site permitindo
o uptime de 100% durante o processo de upgrade.

Àrevelia, durante uma elevação CloudCenter transfere todos os pacotes e índice novos, a seguir
utiliza quaisquer scripts alternativos e da restauração para persistir dados. Se uma lógica mais
detalhada é precisada, a seguir os script de upgrade podem ser incluídos.



Sob a aba da migração, os scripts alternativos e da restauração podem ser encontrados. Aqueles
são usados para a migração e a elevação. A aba da elevação tem três opções: Auto, avançado,
nenhuns.

O automóvel permite que CloudCenter promova automaticamente o nó, transfere o índice
novo, e executa os scripts alternativos e das restaurações para preservar a informação
importante.

●

Avançado permite o controle completo do processo de upgrade.●

Nenhum significa não promove este nó, ele pode ser feito para os Nós que não têm nenhuma
mudança da versão à versão, tal como um equilibrador da carga. Durante uma elevação,
estes Nós são deixados sozinhos.

●

Avançado permite mais scripts sejam adicionados e permite que você pare e comece o serviço
durante a elevação.

Uma vez que todas as ações necessárias da elevação são definidas, é importante salvar o
aplicativo antes de mover-se sobre para a próxima etapa

Crie a nova versão



Depois que você salvar o aplicativo, navegue de volta ao modelador da topologia.

Punhos de CloudCenter que promovem com a ajuda de versioning. O aplicativo na imagem acima
está na versão 1.0, isto pode ser considerado no canto esquerdo superior. A fim utilizar a
ferramenta de upgrade de CloudCenter, uma nova versão deve ser feita.

Selecione a informação básica.●

Incorpore uma nova versão.●



CloudCenter salvar a versão 1.0 e põe todas as mudanças novas na versão 2.0.

Isto diz a CloudCenter que há uma nova versão, e permite que siga as diferenças. Desde que
este aplicativo é apenas dois servidores de Web, a única diferença é atualizar o pacote de
aplicativo para apontar a um arquivo zip novo.

O aplicativo pode ser salvar outra vez.

Distribua o aplicativo

Agora, quando você distribui o aplicativo, você pode escolher que versão a distribuir. Para este
exemplo, a versão original é distribuída.



Uma vez que o aplicativo é distribuído pode ser promovido da tela das disposições.

O processo de upgrade parte da mais baixa série e acontece um nó de cada vez. Para nosso
aplicativo de dois níveis, um servidor da Web Apache é promovido. 

Uma vez que isso é terminado, o segundo está promovido.  Se você definiu um processo de
upgrade para o equilibrador da carga de Nginx, está promovido no dura.
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