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Introdução

Este documento descreve as etapas recomendadas para promover Cisco que encontra o server
(CMS) para evitar todas as edições inesperadas.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Distribuição de servidor e configuração CMS.●

Céu elástico X de VMware integrado (ESXI).●

Pacote de software requerido de https://software.cisco.com/download/home/286309710.●

Secure File Transfer Protocol (SFTP)●

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Server 2.5.1 CMS.●

Massa de vidraceiro ou aplicativo similar.●

WinSCP (ou aplicativo similar).●

Nota: Este procedimento aplica-se para toda a versão do CMS de 2.0 a 2.6.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de

https://software.cisco.com/download/home/286309710


laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Os pontos chaves a ser notados antes continuam com a elevação.

Valide a compatibilidade para a versão nos Release Note em
https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-release-notes-
list.html.

●

Assegure-lhe a cópia o arquivo e Certificados cms.lic junto com o backup, aqueles arquivos
overwritten no processo do rollback (caso que é precisado). O arquivo .JSON não overwritten
e não precisa re-de ser transferido arquivos pela rede.

●

O processo explicado neste documento é o mesmo para todos os nós CMS em um conjunto.●

Configurar

Atualização

Etapa 1. Tome um backup da configuração de CMS.

Use a massa de vidraceiro para entrar à interface de linha do comando server CMS (CLI).1.
Execute o <filename> do instantâneo do comando backup.2.

Use o winSCP para entrar ao server CMS através do SFTP na porta 22.3.
Transfira o arquivo de backup criado a um local segura.4.
No exemplo mostrado neste documento, backup.bak.5.

Etapa 2. Promova o server.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/conferencing/meeting-server/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/conferencing/meeting-server/products-release-notes-list.html


Extraia o arquivo zip transferido do pacote de softwares.1.
O arquivo extraído deve ser chamado upgrade.img.2.
Use WinSCP (ou o aplicativo similar) para entrar ao server CMS usando o SFTP na porta
22.

3.

Transfira arquivos pela rede o arquivo upgrade.img ao server.4.

Use a massa de vidraceiro para entrar ao server CLI CMS.5.
Execute o comando upgrade.6.
Assegure para entrar na letra maiúscula Y quando o CMS pede a confirmação.7.

Nota: Se o CMS é aglomerado assegure-lhe a elevação todos os server do núcleo um por
um. Comece com os server do NON-base de dados primeiramente, seguido pelos
servidores de base de dados do escravo, e o último do server de base de dados mestre.
Depois que a elevação CMS, executa o estado do conjunto do comando database em todos
os server. Uma vez que todos os servidores de base de dados são conectados e na
sincronização, navegue ao server de base de dados mestre atual e execute o
upgrade_schema do conjunto do comando database.

Downgrade

Etapa 1. Degrade o server.

Siga exato o mesmo processo para a elevação a fim degradar de volta à versão velha.1.
Uma vez que o server CMS é degradado, entre ao server CLI CMS.2.
Execute o app do factory_reset do comando e espere o server CMS para recarregar da
restauração da fábrica.

3.

Cuidado: O comando reset da fábrica suprime da configuração de CMS, ele é importante
tomar o alternativo a fim restaurar a configuração precedente. É importante notar, isso que a
versão CMS onde o backup foi tomado, deve combinar com a versão CMS onde o CMS foi
degradado.



Etapa 3. Rollback a configuração.

Uma vez que o sistema volta, entre ao server CLI CMS.1.
Execute o <name> do rollback do comando backup para reverter o backup tomado antes da
elevação.

2.

No exemplo mostrado neste documento, rollback alternativo backup.bak3.

Nota: Caso que o conjunto elástico do protocolo da Mensagem e da presença (XMPP) é
usado, deve Re-ser aglomerado, navega ao link seguinte a fim aglomerar-se outra
vez: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/conferencing/meeting-server/213479-
configure-xmpp-resiliency.html

Cuidado: O comando rollback alternativo overwrites a configuração atual assim como o
arquivo license.dat, os Certificados e as chaves privadas no sistema, e recarrega o CMS.
Consequentemente deve ser usado com cuidado. Assegure-lhe a cópia seus cms.licfile e
Certificados existentes antes, porque overwritten no processo alternativo do rollback. O
arquivo .JSON não overwritten e não precisa re-de ser transferido arquivos pela rede.

Verificar

Entre ao server CLI CMS.1.
Execute o comando version.2.
Valide o CMS está na versão do ciorrect.3.

Aditionally isto pode ser validado na interface da WEB.4.
Navegue ao estado > ao general.5.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/conferencing/meeting-server/213479-configure-xmpp-resiliency.html
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