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Introduction

Este documento descreve como atualizar o Cisco Meeting Server (CMS) versão 2.x para o Cisco
Meeting Server versão 3.0. A única atualização suportada é do CMS 2.9.x para o CMS 3.0. Se
você executar qualquer versão anterior ao CMS 2.9, será necessário fazer uma atualização para
o CMS 2.9 antes de prosseguir para o CMS 3.0.

Somente as VM CMS 1000, CMS 2000 e CMS podem ser atualizadas para 3.0. Os servidores X-
Series não podem ser atualizados para 3.0. Consulte Substituir servidores X-series pelo
dispositivo Cisco Meeting Server ou máquina virtual para obter orientações sobre como substituir
servidores X-Series por servidores Cisco Meeting.

Antes de atualizar sua implantação para o CMS 3.x, revise as Orientações para uma Atualização
Suave do Cisco Meeting Server 2.9 para 3.0 (e posteriores) para ajudá-lo a se preparar para as
muitas alterações que estão no CMS 3.x:

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

configuração geral de CMS●

Cliente Secure File Transfer Protocol (SFTP)●

Cliente Secure Shell (SSH)●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no servidor CMS versão 2.x.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/conferencing/meeting-server/217319-replace-x-series-servers-with-cisco-meet.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/conferencing/meeting-server/217319-replace-x-series-servers-with-cisco-meet.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/217062-guidance-for-smooth-upgrade-from-cisco-m.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/217062-guidance-for-smooth-upgrade-from-cisco-m.html


The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver
ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Etapa 1. Faça o download da imagem de atualização do CMS dos downloads da
Cisco

Se sua versão atual for anterior à 2.9, faça o download dos arquivos de atualização para a
atualização gradual para a 3.0 (por exemplo, 2.5.4 > 2.6.4 > 2.7.1 > 2.8.4 > 2.9.7).

Baixe a nova versão de software na página Download de software.1.
Navegue até o repositório do software CMS por este caminho: Downloads Página inicial >
Vídeo de conferência > Conferência com vários participantes > Servidor de reunião de
conferência > Servidor de reunião 1000.

2.

Localize Cisco_Meeting_Server_3_0_vm-upgrade.zip e faça o download para o seu
computador.

3.

Etapa 2. Descompacte o arquivo e renomeie a imagem de atualização

Descompacte o arquivo e renomeie-o como upgrade.img:

Etapa 3. Carregar a imagem de atualização para o servidor CMS

Você pode usar o cliente SFTP de sua preferência. Na próxima imagem, você vê um exemplo de
configurações de conexão em Filezilla.

https://software.cisco.com/download/home


Depois de estabelecer uma sessão no CMS, carregue o arquivo upgrade.img no servidor CMS.



Etapa 4. Faça um backup e faça a atualização

Você pode usar o cliente SSH de sua preferência.

Execute o próximo comando para confirmar a versão atual.
cmscore.cmspod01.mxc.lab> version

2.9.3

1.

Prepare um backup e faça o download.
cmscore.cmspod01.mxc.lab> backup snapshot sep_2020

sep_2020.bak ready for download

cmscore.cmspod01.mxc.lab>

2.

Use seu cliente SFTP e armazene o arquivo em um local seguro.3.
Execute o próximo comando para instruir o CMS a iniciar a atualização. Note: Depois que o
comando é executado, o CMS é atualizado e reinicializado por si mesmo e qualquer
chamada ativa nesse nó é liberada. Verifique se não há chamadas ativas antes de continuar.
cmscore.cmspod01.mxc.lab> upgrade

Esta saída é esperada.
Upgrade image 3.0 is valid

Initiating a backup, please wait...

2_9_3.bak created

Rebooting...

Waiting for server to stop...

Upgrading from image /volatile/upgrade.img

Mounting /boot read/write

Mounting /persist read/write

Installing new images

4.



Upgrade successful

Etapa 5. Reinicialize o servidor CMS

Como parte do processo de atualização, o CMS executa uma reinicialização.

Verificar

Para confirmar a nova versão, execute o próximo comando quando o servidor CMS estiver online
novamente.

cmscore.cmspod01.mxc.lab> version

3.0

cmscore.cmspod01.mxc.lab>
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