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Introdução

Este original descreve os passos requerido para adicionar o diretor UCS (UCSD) como uma
nuvem a um exemplo existente de CloudCenter.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco CloudCenter●

UCS Director●

Note: Este original supõe que o UCSD já está configurado inteiramente e o CallManager da
Cisco (CCM), que controla CloudCenter está configurado já também.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em CloudCenter v4.8.1.

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.

Limitações

Os dispositivos não estão disponíveis para esta integração, ele são recomendados fazer um
manual instalam destes componentes, porém as instruções são incluídas abaixo para que
como altere um dispositivo de VMware para ser compatíveis com UCSD.  Para instruções em
como instalar manualmente os componentes, contacte por favor o tac Cisco.

●

O UCSD não apoia o HA para o CCO ou o AMQP●

Um sistema de CloudCenter pode somente conectar a um UCSD e um UCSD pode somente●



conectar a um CloudCenter
  

Configurar

Etapa 1. Distribua um dispositivo AMQP e CCO VMware ao ambiente UCSD, estes dispositivos
podem ser ganhados de https://software.cisco.com ou pelo tac Cisco de contato.

Etapa 2. Configurar os dois dispositivos para ter endereços IP fixos.

Etapa 3. Shell Seguro (ssh) no AMQP.

Execute /usr/local/osmosix/bin/gua_config_wizard.sh1.

Dê entrada com o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o nome de DNS
CCM.

2.

Dê entrada com o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o nome de DNS
CCO.

3.

Etapa 4. SSH no Cisco Connection Online (CCO).

Execute /usr/local/cliqr/bin/cco_config_wizard.sh1.

Dê entrada com o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o nome de DNS
AMQP.

2.

Dê entrada com o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do Guacamole ou o
nome de DNS (mesmo que o AMQP).

3.

Edite /usr/local/osmosix/etc/cloud e /usr/local/osmosix/etc/profile.properties e substitua
então VMware com o CiscoUCSD em ambos os arquivos.

4.

Execute o init 6 que recarrega o CCO.5.
Etapa 5. SSH no CCM.

A fim parar TomCat, execute a parada de /etc/init.d/tomcat1.

A fim entrar no base de dados, execute o psql - cliqrdb d - cliqr U e contacte o tac Cisco para
a senha.

2.

A fim atualizar o base de dados, execute o private_img=TRUE do grupo de IMAGENS da
atualização onde name='Callout Workflow;

3.

A fim começar TomCat, execute o começo de /etc/init.d/tomcat4.
Etapa 6. Início de uma sessão ao CCM através de um navegador.

Navegue à nuvem do > Add dos >Clouds Admin1.

https://software.cisco.com


Selecione Cisco UCSD e dê-lhe um nome, segundo as indicações da imagem. 2.

Seleto adicionar a conta da nuvem e nomeie a conta, e forneça o endereço UCSD, a chave
UCSD Admin API, e o nome da pasta UCSD onde os trabalhos são armazenados.

3.

Seleto adicionar a região e forneça o nome da região e um nome do indicador para a região.4.

Sob configurar a região, seleta configurar o Orchestrator e forneça o IP do Orchestrator ou o
DNS e o IP do Guacamole ou o DNS (mesmo que AMQP). Selecione então adicionam o tipo
do exemplo e completam os campos, este é um exemplo do manequim e não importa o que
é entrado.

5.



Seleto adicionar o mapeamento ao lado da imagem dos trabalhos do Callout e forneça um
manequim a imagem ID da nuvem que igualmente se assegura de que o mapeamento
esteja permitido para o tipo do exemplo do manequim configurado na etapa precedente.

6.



Adicionar a nuvem UCSD a um ambiente do desenvolvimento.7.
Neste momento, a configuração de CloudCenter está completa. Contudo, CloudCenter confia no
UCSD que informa a de determinadas etapas, que à revelia o UCSD não executa. Estas etapas
devem ser executada na relação UCSD.

Etapa 1. Adicionar uma saída do usuário com uma etiqueta JSON_OUTPUT e um tipo de
gen_text_input

Etapa 2. Importe a tarefa de Cliqr_Wait que é anexada a este guia.

Etapa 3. Adicionar a tarefa de Cliqr_Wait ao fim de cada trabalhos que CloudCenter executa.



Esta tarefa relata para trás o SÊNIOR ID a CloudCenter, esta permite que CloudCenter determine
que os trabalhos foram executado com sucesso, e lhe dão o ID esse rollbacks os trabalhos

Etapa 4. Importe a tarefa do RollBack e adicionar-la aos trabalhos da terminação.



O UCSD deve agora inteiramente ser configurado. Para adicionar uns trabalhos, modele um app
e adicionar o serviço dos trabalhos UCSD. Os parâmetros padrão podem ser incorporados no
lado direito do modelador da topologia. Todos os parâmetros que o UCSD precisa podem ser
incorporados no tempo de desenvolvimento

Informações Relacionadas

https://communities.cisco.com/docs/DOC-67673●
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