Desenvolvimento CPAR AAA VM
Índice
Introdução
Informações de Apoio
Procedimento do desenvolvimento do exemplo CPAR VM
Imagem da transferência de arquivo pela rede RHEL ao horizonte
Crie um sabor novo
Crie um agregado do host/Disponibilidade da zona
Lance um exemplo novo
Crie e atribua um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de flutuação
Permita o SSH
Estabeleça uma sessão SSH
Transfira arquivos pela rede o software e as licenças CPAR
Transfira arquivos pela rede a imagem RHEL/CentOS
Crie Yum o repositório
Instale RPM exigidos CPAR
Elevação do núcleo à versão 3.10.0-693.1.1.el7
Setup os parâmetros de rede
Altere o hostname
Setup as interfaces de rede
Instale o CPAR
Configurar o SNMP
Ajuste CPAR SNMP
Ajuste o OS SNMP
Configurar o NTP
Backup de configuração/procedimento de restauração CPAR (opcional)
Obtenha o arquivo de backup de configuração CPAR de um exemplo existente CPAR
Restaure o arquivo de backup de configuração CPAR no VM/Server novo

Introdução
Este documento descreve o desenvolvimento principal do Authentication, Authorization, and
Accounting (AAA) VM dos escrivães do acesso de Cisco (CPAR). Este procedimento aplica-se
para o ambiente de um OpenStack com o uso da versão do NEWTON onde o ESC não controla o
CPAR e o CPAR é instalado diretamente na máquina virtual (VM) distribuída em OpenStack.
Contribuído por Karthikeyan Dachanamoorthy, Serviços avançados de Cisco.

Informações de Apoio
Ultra-M é uma solução móvel virtualizada pré-embalada e validada do núcleo do pacote que seja
projetada a fim simplificar o desenvolvimento de VNFs. OpenStack é o gerente virtualizado da
infraestrutura (VIM) para Ultra-M e consiste nestes tipos de nó:

Cálculo
Disco do armazenamento do objeto - Cálculo (OSD - Cálculo)
Controlador
Plataforma de OpenStack - Diretor (OSPD)
A arquitetura de nível elevado de Ultra-M e os componentes envolvidos são descritos nesta
imagem:
●

●

●

●

Este documento é pretendido para os Ciscos personnel que são familiares com a plataforma de
Cisco Ultra-M e detalha as etapas exigidas ser realizado no OS de OpenStack e de Redhat.
Nota: A liberação M 5.1.x é considerada ultra a fim definir os procedimentos neste
documento.

Procedimento do desenvolvimento do exemplo CPAR VM
Início de uma sessão à relação do horizonte.
Assegure-se de que estes sejam alcançados antes que você comece com o procedimento do
desenvolvimento do exemplo VM.

●

●

●

Conectividade do Shell Seguro (ssh) ao VM ou ao server
Atualize o hostname e o mesmo hostname deve estar lá em /etc/hosts
A lista inclui o RPM exigido a fim instalar CPAR GUI

Etapa 1. Abra todo o navegador de Internet e um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT correspondente da relação do horizonte.
Etapa 2. Incorpore as credenciais apropriadas do usuário e clique o botão connect.

Transfira arquivos pela rede a imagem RHEL ao horizonte
Etapa 1. Navegue para satisfazer o repositório e transferir o arquivo nomeado rhel-imagem. Esta
é uma imagem personalizada do chapéu vermelho QCOW2 para o projeto CPAR AAA.
Etapa 2. Vão para trás à aba do horizonte e seguem a rota os Admin > as imagens segundo as
indicações da imagem.

Etapa 3. Clique sobre o botão da imagem da criação. Preencha os arquivos etiquetados como a
descrição do nome da imagem e da imagem, selecione o arquivo QCOW2 que foi transferido
previamente em etapa 1. clicando consulta na seção de arquivo, e seleciona a opção do emulador

QCOW2-QUEMU na seção do formato.
Clique então sobre a imagem Create segundo as indicações da imagem.

Crie um sabor novo
Os sabores representam o molde do recurso usado na arquitetura de cada exemplo.
Etapa1. No menu da parte superior do horizonte, navegue a Admin > sabores segundo as
indicações da imagem.

Figura 4 seção dos sabores do horizonte.
Etapa 2. Clique sobre o botão do sabor da criação.
Etapa 3. No indicador do sabor da criação, preencha a informação de recurso correspondente.
Esta é a configuração usada para o sabor CPAR:

vCPUs 36
RAM (MB) 32768
Root Disk (GB) 150

Ephemeral Disk (GB) 0
Swap Disk (MB) 29696
RX/TX Factor 1

Etapa 4. No mesmo indicador, clique sobre o acesso do sabor e selecione o projeto aonde esta
configuração do sabor está indo ser usada (isto é núcleo).
Etapa 5. Clique criam sobre o sabor.

Crie um agregado do host/Disponibilidade da zona

Etapa1. No menu da parte superior do horizonte, navegue a Admin > agregados do host segundo
as indicações da imagem.

Etapa 2. Clique sobre o botão do agregado do host da criação.
Etapa 3. No agregado Information* do host da etiqueta preencha o nome e a Disponibilidade dos
campos de zona com a informação correspondente. Para o ambiente de produção, esta
informação é usada atualmente segundo as indicações da imagem:
●

●

Nome: aaa
Disponibilidade da zona: AZ-AAA

Etapa 4. Clique sobre anfitriões Manage dentro da aba agregada e clique sobre o botão + para os
anfitriões que são exigidos ser adicionados à Disponibilidade nova da zona.

Etapa 5. Finalmente, clique sobre o botão do agregado do host Create.

Lance um exemplo novo
Etapa1. No menu da parte superior do horizonte, navegue para projetar-se > exemplos segundo
as indicações da imagem.

Etapa 2. Clique sobre o botão do exemplo do lançamento.

Etapa 3. Nos detalhes que a aba dá entrada com um nome de instância apropriado para a
máquina virtual nova, seleciona a Disponibilidade correspondente da zona (isto é AZ-AAA), e
ajusta Countto 1 segundo as indicações da imagem.

Etapa 4. Clique sobre a aba da fonte, a seguir selecione e execute um destes procedimentos:
1. Lance um exemplo baseado em uma imagem RHEL.
Ajuste os parâmetros de configuração como segue:
●

●

●

Selecione a fonte da bota: Imagem
Crie o volume novo: No
Selecione a imagem correspondente do menu disponível (isto é a RedHat-imagem)

2. Lançam um exemplo baseado em um instantâneo.
Ajuste os parâmetros de configuração como segue:
●

●

●

Selecione a fonte da bota: Cite como exemplo o instantâneo
Crie o volume novo: No
Selecione o instantâneo correspondente do menu disponível (isto é aaa09-snapshotJune292017)

Etapa 5. Clique sobre a aba do sabor e selecione o sabor criado na seção criam um sabor novo.

Etapa 6. Clique sobre redes aba e selecione as redes correspondentes que estão indo ser usadas
para cada interface Ethernet do instance/VM novo. Esta instalação está sendo usada atualmente
para o ambiente de produção:
●

●

●

eth0 = tb1-mgmt
eth1 = diameter-routable1
eth2 = radius-routable1

Passo 7. Finalmente, clique sobre o botão do exemplo do lançamento a fim começar o
desenvolvimento do exemplo novo.

Crie e atribua um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT de flutuação
Um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de flutuação é um endereço roteável,
assim que significa que é alcançável do exterior ultra da arquitetura M/OpenStack, e pode
comunicar-se com outros Nós da rede.
Etapa1. No menu da parte superior do horizonte, navegue a Admin > IPs de flutuação.
Etapa 2. Clique sobre o botão atribuem o IP para projetar-se.
Etapa 3. No alocamento que flutua o indicador IP, selecione o pool de que o IP de flutuação novo
pertence, o projeto aonde está indo ser atribuído, e o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT de flutuação novo próprio.
Por exemplo:

Etapa 4. Clique sobre Allocate que flutua o botão IP.
Etapa 5. No menu da parte superior do horizonte, navegue para projetar-se > exemplos.
Etapa 6. Na coluna de ação, clique sobre a seta que aponta para baixo no botão do instantâneo
da criação, um menu deve ser indicado. Selecione a opção IP de flutuação do associado.
Etapa 7. Selecione o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de flutuação
correspondente pretendido ser usado no campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT, e escolha a interface de gerenciamento correspondente (eth0) do exemplo novo aonde

este IP de flutuação está indo ser atribuído na porta a ser associada segundo as indicações da
imagem.

Etapa 8. Finalmente, clique sobre o botão do associado.

Permita o SSH
Etapa1. No menu da parte superior do horizonte, navegue para projetar-se > exemplos.
Etapa 2. Clique sobre o nome do instance/VM que foi criado no lançamento da seção um exemplo
novo.
Etapa 3. Clique sobre a aba do console. Isto indicará a interface da linha de comando do VM.
Etapa 4. Uma vez que o CLI é indicado, incorpore as credenciais apropriadas do início de uma
sessão:
Nome de usuário: xxxxx
Senha: xxxxx

Etapa 5. No CLI, inscreva o comando vi que /etc/ssh/sshd_config no orderto edita a configuração
SSH.
Etapa 6. Uma vez que o arquivo de configuração SSH está aberto, imprensa eu no orderto edito o
arquivo. Então procure a seção mostrada aqui e mude a primeira linha de
PasswordAuthentication não a PasswordAuthentication sim.

Etapa 7. Pressione o ESC e entre-o: wq! em alterações de arquivo do sshd_config da salvaguarda
do orderto.
Etapa 8. Execute o comando service sshd restart.

Etapa 9. A fim testar a configuração SSH as mudanças corretamente foram aplicadas, abrem todo
o cliente SSH e tentam-no estabelecer uma conexão segura remota com o IP de flutuação
atribuído ao exemplo (isto é 10.145.0.249) e à raiz de usuário.

Estabeleça uma sessão SSH
Abra uma sessão SSH com o uso do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
VM/server correspondente onde o aplicativo será instalado.

Transfira arquivos pela rede o software e as licenças CPAR
Etapa 1. Transfira o script de instalação correspondente da versão CPAR (CSCOar-x.x.x.xlnx26_64-install.sh) da plataforma de software
Cisco: https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286309432&flowid=&softwareid=2
84671441&release=7.2.2.3&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest

Etapa 2. Arquivo de CSCOar-x.x.x.x-lnx26_64-install.sh da transferência de arquivo pela rede ao
VM/Server novo no diretório de /tmp.
Etapa 3. Transfira arquivos pela rede o arquivo de licença correspondente ao VM/Server novo no
diretório de /tmp.

Transfira arquivos pela rede a imagem RHEL/CentOS
Transfira arquivos pela rede o RHEL ou o arquivo correspondente de CentOS .iso ao diretório
VM/server/tmp.

Crie Yum o repositório
Yum é uma ferramenta de Linux, que ajude ao usuário a instalar RPM novos com todas suas
dependências. Esta ferramenta é usada na altura da instalação de CPAR RPM imperativos e na
altura do procedimento de upgrade do núcleo.
Etapa 1. Navegue ao diretório /mnt com o uso do comando cd/mnt e crie um diretório novo
nomeado disco1 e execute o disco1 do comando mkdir.
Etapa 2. Navegue ao diretório de /tmp com o uso do comando cd /tmp onde o arquivo RHEL ou
de CentOS .iso tem sido transferido arquivos pela rede previamente e siga as etapas como
mencionado na seção 3.3.

Etapa 3. Monte a imagem RHEL/CentOS no diretório que foi criado em etapa 1. com o uso da
montagem do comando – <name do laço o do file> /mnt/disk1 iso.
Etapa 4. Em /tmp, crie um diretório novo nomeado repo com o uso do repo do comando mkdir.
Então, mude as permissões deste diretório e execute o comando chmod – repo R o-w+r.
Etapa 5. Navegue ao diretório dos pacotes da imagem RHEL/CentOS (montada em etapa 3.) com
o uso do comando cd /mnt/disk1. Copie todos os arquivos de diretório dos pacotes a
/tmp/repo com o uso do cp do comando – v * /tmp/repo.
Etapa 6. Vá para trás ao diretório do repo e execute o CD /tmp/repo e use estes comandos:

vCPUs 36
RAM (MB) 32768
Root Disk (GB) 150
Ephemeral Disk (GB) 0
Swap Disk (MB) 29696
RX/TX Factor 1

Estes comandos install os três exigiram RPM a fim instalar e usar-se Yum. A versão dos
RPM mencionados previamente pôde ser diferente e depende da versão RHEL/CentOS. Se
qualquens um RPM não são incluídos no diretório de /Packages, refira o Web site de
https://rpmfind.net de onde pode ser transferido.
Etapa 7. Crie um repositório novo RPM com o createrepo /tmp/repo do comando.
Etapa 8. Navegue ao diretório /etc/yum.repos.d/ com o uso do comando cd /etc/yum.repos.d/. Crie
um arquivo novo nomeado myrepo.repo que contém este com o comando vimyrepo.repo:

vCPUs 36
RAM (MB) 32768
Root Disk (GB) 150
Ephemeral Disk (GB) 0
Swap Disk (MB) 29696
RX/TX Factor 1

Pressione I a fim permitir o modo inserido. A fim salvar e fechar a tecla ESC da imprensa e entrála então “: wq!” e pressione entram.

Instale RPM exigidos CPAR
Etapa 1. Navegue ao diretório de /tmp/repo com o comando cd /tmp/repo.
Etapa 2. Instale RPM exigidos CPAR e execute estes comandos:

vCPUs 36
RAM (MB) 32768
Root Disk (GB) 150
Ephemeral Disk (GB) 0
Swap Disk (MB) 29696
RX/TX Factor 1

Nota: A versão dos RPM pôde ser diferente e depende da versão RHEL/CentOS. Se
qualquens um RPM não são incluídos no diretório de /Packages, refira o Web site de
https://rpmfind.net onde pode ser transferido. A fim transferir as Javas SE 1.7 RPM, refira
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase7521261.html e transfira jre-7u80-linux-x64.rpm.

Elevação do núcleo à versão 3.10.0-693.1.1.el7
Etapa 1. Navegue ao diretório de /tmp/repo com o uso do comando cd /tmp/repo.
Etapa 2. Instale kernel-3.10.0-514.el7.x86_64 RPM e execute o comando yum instalam kernel3.10.0-693.1.1.el7.x86_64.rpm.
Etapa 3. Recarregue o VM/Server com o uso do comando reboot.
Etapa 4. Uma vez que a máquina começa outra vez, verifique que a versão de núcleo esteve
atualizada e execute o comando uname – R. A saída deve ser 3.10.0-693.1.1.el7.x86_64.

Setup os parâmetros de rede
Altere o hostname
Etapa 1. Abra no modo de escrita o arquivo /etc/hosts e execute o comando vi /etc/hosts.
Etapa 2. Pressione I a fim permitir o modo inserido e redigir a informação de rede do host
correspondente e seguir este formato:

vCPUs 36
RAM (MB) 32768
Root Disk (GB) 150
Ephemeral Disk (GB) 0
Swap Disk (MB) 29696
RX/TX Factor 1

Por exemplo: 10.178.7.37 aaa07.aaa.epc.mnc30.mcc10.3gppnetwork.org aaa07

Etapa 3. Salvar mudanças e feche o arquivo que pressiona a tecla ESC e que escreve então “:
wq!” e pressionando entre.
Etapa 4. Execute o FQDN> dos <Host do grupo-hostname do hostnamectl do comando. Por
exemplo: grupo-hostname aaa.epc.mnc.mcc.3gppnetwork.org do hostnamectl.
Etapa 5. Serviço de rede do reinício com o uso do reinício da rede do comando service.
Etapa 6. Verifique que as mudanças do hostname eram aplicadas e execute os comandos:
hostname – a, hostname – f, que deve indicar o hostname VM/Server e o seu FQDN.
Etapa 7. Abra /etc/cloud/cloud_config com o comando vi /etc/cloud/cloud_config e introduza “#” na
frente da linha “- hostname da atualização”. Este é impedir as mudanças do hostname após uma
repartição. O arquivo deve olhar como este:

Setup as interfaces de rede
Etapa 1. Navegue ao diretório /etc/sysconfig/network-scripts com o uso do CD
/etc/sysconfig/network-scripts.
Etapa 2. Abra ifcfg-eth0 com o comando vi ifcfg-eth0. Esta é a interface de gerenciamento; sua
configuração deve olhar como esta.

vCPUs 36
RAM (MB) 32768
Root Disk (GB) 150
Ephemeral Disk (GB) 0

Swap Disk (MB) 29696
RX/TX Factor 1

Execute toda a alteração exigida, a seguir salvar e feche o arquivo que pressiona a tecla ESC e
entrar: wq!.
Etapa 3. Crie o arquivo de configuração de rede eth1 com o comando vi ifcfg-eth1. Esta é a
relação do diâmetro. Alcance ao modo inserido pressionando I e incorpore esta configuração.

vCPUs 36
RAM (MB) 32768
Root Disk (GB) 150
Ephemeral Disk (GB) 0
Swap Disk (MB) 29696
RX/TX Factor 1

Altere <eth1 IP> para o IP do diâmetro correspondente para este exemplo. Uma vez que tudo é
no lugar, salvar e feche o arquivo.
Etapa 4. Crie o arquivo de configuração de rede eth2 com o commandvi ifcfg-eth2. Esta é a
relação do raio. Entre ao modo inserido que pressiona I e incorpore esta configuração:

vCPUs 36
RAM (MB) 32768
Root Disk (GB) 150
Ephemeral Disk (GB) 0
Swap Disk (MB) 29696
RX/TX Factor 1

Altere <eth2 IP> para o IP dos raios correspondentes para este exemplo. Uma vez que tudo é no
lugar, salvar e feche o arquivo.
Etapa 5. Serviço de rede do reinício com o uso do reinício da rede do comando service. Verifique
que as alterações de configuração de rede estiveram aplicadas com o uso do comando ifconfig.
Cada as interfaces de rede devem ter um IP de acordo com seu arquivo de configuração de rede
(ifcfg-ethx). Se eth1 ou eth2 não carreg automaticamente, execute o ethx do ifup do comando.

Instale o CPAR
Etapa 1. Navegue ao diretório de /tmp executando o comando cd /tmp.
Etapa 2. Mude permissões para o arquivo de ./CSCOar-x.x.x.x.-lnx26_64-install.sh com o
comando chmod 775 ./CSCOar-x.x.x.x.-lnx26_64-install.sh.
Etapa 3. Comece o script de instalação com o uso do comando ./CSCOar-x.x.x.x.-lnx26_64install.sh.

Etapa 4. Para a pergunta onde você quer instalar o <CSCOar>? [/opt/CSCOar] [? , q], pressiona
entra para selecionar o local padrão (/opt/CSCOar/).
Etapa 5. Após a pergunta onde estão os arquivos de licença de FLEXlm encontrados? [][? , q]
fornece o lugar das licenças que devem ser /tmp.
Etapa 6. Para a pergunta onde está o J2RE instalado? [][? , q] incorpora o diretório onde a Java é
instalada. Por exemplo: /usr/java/jre1.8.0_144/.
Verifique que esta é a versão correspondente das Javas para a versão atual CPAR.
Etapa 7. A entrada do Oracle da faixa clara pressionando entra desde que o Oracle não é usado
neste desenvolvimento.
Etapa 8. A etapa da funcionalidade da faixa clara SIGTRAN-M3UA pressionando entra. Esta
característica não é exigida para este desenvolvimento.
Etapa 9. Para a pergunta você quer o CPAR ser executado como o usuário não-raiz? [n]: [y, n? ,
q] pressiona entra a fim usar a resposta do padrão que é N.
Etapa 10. Para a pergunta você quer instalar agora o exemplo de configuração? [n]: [y, n? , q]
pressiona entra a fim usar a resposta do padrão que é N.
Etapa 11. Espere o processo de instalação CPAR a fim terminar, e verifique então que todos os
processos CPAR estão sendo executado. Navegue ao diretório /opt/CSCOar/bin e execute o
comando ./arstatus. A saída deve olhar como esta:

Configurar o SNMP

Ajuste CPAR SNMP
Etapa 1. Abra o arquivo snmpd.conf com o comando /cisco-ar/ucd-snmp/share/snmp/snmpd.conf
no orderto incluem o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT exigido da
comunidade SNMP, da comunidade de armadilha e do receptor de armadilha: Introduza a linha
cparaaasnmp 162 trap2sinkxxx.xxx.xxx.xxx.
Etapa 2. Execute o comando cd /opt/CSCOar/bin e o início de uma sessão a CPAR CLI com o
uso do comando ./aregcmd e incorpore credenciais admin.
Etapa 3. Mova-se para /Radius/Advanced/SNMP e emita-se o comando set MasterAgentEnabled
VERDADEIRO. Salvar as mudanças com o uso do comando save e pare CPAR CLI que emite a
saída.

Etapa 4. Verifique que o CPAR OID está disponível com pelo comando snmpwalk -v2c - c
127.0.0.1 público .1.

Se o OS não reconhece o comando snmpwalk, navega a /tmp/repo e o executa yum instale netsnmp-libs-5.5-49.el6.x86_64.rpm.

Ajuste o OS SNMP
Etapa 1. Edite o arquivo /etc/sysconfig/snmpd no orderto especificam a porta 50161 para o
ouvinte do OS SNMP, se não, a porta padrão 161 é usada que é usada atualmente pelo agente
SNMP CPAR.

Etapa 2. Reinicie o serviço SNMP com o reinício do snmpd do comando service.

Etapa 3. Valide que o OS OID pode ser perguntado emitindo o comando snmpwalk -v2c - público
c 127.0.0.1:50161.1.

Configurar o NTP
Etapa 1. Verifique que o NTP RPM estão instalados já, execute o comando rpm – qa | NTP do
grep. A saída deve olhar como esta imagem.

Se os RPM não são instalados, navegue ao diretório de /tmp/repo com o uso do CD /tmp/repo e
execute os comandos:

vCPUs 36
RAM (MB) 32768
Root Disk (GB) 150
Ephemeral Disk (GB) 0
Swap Disk (MB) 29696
RX/TX Factor 1

Etapa 2. O arquivo aberto de /etc/ntp.conf com o comando vi /etc/ntp.conf e adiciona o IPs
correspondente dos servidores de NTP para este VM/Server.
Etapa 3. Feche o arquivo ntp.conf e reinicie o serviço do ntpd com o reinício do servicentpd do
comando.
Etapa 4. Verifique que o VM/Server está anexado agora aos servidores de NTP pelo issuingwith o
ntpq do comando – P.

Backup de configuração/procedimento de restauração CPAR
(opcional)
Nota: Esta seção deve somente ser executada se uma configuração existente CPAR está
indo ser replicated neste VM/Server novo. Este procedimento trabalha somente para as
encenações onde a mesma versão CPAR é usada em exemplos da fonte e do destino.

Obtenha o arquivo de backup de configuração CPAR de um exemplo existente
CPAR
Etapa 1. Abra uma sessão SSH nova com o VM correspondente onde o arquivo de backup será
obtido com o uso de credenciais da raiz.
Etapa 2. Navegue ao diretório /opt/CSCOar/bin com o uso do comando cd /opt/CSCOar/bin.
Etapa 3. Pare serviços CPAR e execute a parada de ./arserver do comando a fim fazer assim.
Etapa 4. Verifique que o serviço CPAR esteve parado com o uso do comando ./arstatus, e
procure o agente do servidor do Access Registrar da prima de Cisco da mensagem que não é
executado.
Etapa 5. A fim criar um backup novo, execute o comando ./mcdadmin - e /tmp/config.txt. Quando
pedido, incorpore credenciais do administrador CPAR.
Etapa 6. Navegue ao diretório /tmp com o uso do comando cd /tmp. O arquivo nomeado config.txt
é o backup desta configuração do exemplo CPAR.
Etapa 7. Arquivo de config.txt da transferência de arquivo pela rede ao VM/Server novo aonde o
backup está indo ser restaurado. Use o root@<new VM/Server IP> de config.txt do scp do
comando: /tmp.
Etapa 8. Vá para trás ao diretório /opt/CSCOar/bin com o uso do comando cd /opt/CSCOar/bin e
traga o CPAR acima outra vez com o começo de ./arserver do comando.

Restaure o arquivo de backup de configuração CPAR no VM/Server novo
Etapa1. No VM/Server novo, navegue ao diretório /tmp com o uso do comando cd/tmp e verifique
que há o arquivo de config.txt que foi transferido arquivos pela rede em etapa 7. da seção que
obtém o arquivo de backup de configuração CPAR de um exemplo existente CPAR. Se o arquivo
não está lá, refira essa seção e verifique que o comando do scp era bem executado.
Etapa 2. Navegue ao diretório /opt/CSCOar/bin com o uso do comando cd /opt/CSCOar/bin e
desligue o serviço CPAR executando. comando stop de /arserver.
Etapa 3. A fim restaurar o backup, execute o comando ./mcdadmin – coi /tmp/config.txt.
Etapa 4. Gire sobre o serviço CPAR outra vez emitindo o começo de ./arserver do comando.
Etapa 5. Finalmente, verifique o estado CPAR com o uso do comando ./arstatus. A saída deve

olhar como esta.

