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Introdução

Este original descreve como licenciar Cisco que encontra o base de dados do server (CMS) a fim
configurar os Certificados e o recluster o base de dados depois que o certificado muda.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Configuração básica CMS●

Conjunto do base de dados●

Componentes Utilizados

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

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 rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Configurar

Remova o conjunto do base de dados

Etapa 1. Tome um backup de cada server no conjunto do base de dados.



Etapa 2. Abra uma sessão CLI a cada server CMS no conjunto.

Etapa 3. Execute o backup do name_of_backup do instantâneo do comando backup a
configuração CMS.
Etapa 4. Em cada server CMS abra uma sessão da cópia segura de Windows (WinSCP) e salvar
o backup criado em seu PC. Deve haver dois deles com Ramais .bak e .json.
Etapa 5. No CLI executado o estado do conjunto do comando database. Você deve ver qual é o
mestre do base de dados.

Etapa 6. Escolha um dos escravos primeiramente e abra uma conexão CLI a esse server.
Passo 7. Conectado uma vez ao escravo, execute o comando database que o conjunto remove,
espere até que o processo esteja completo, segundo as indicações da imagem:

Etapa 8. Para verificar o processo é terminada, executa o estado do conjunto do comando
database e assegura-se de que o comando remove do conjunto do base de dados mostre um
sucesso segundo as indicações da imagem:

Etapa 9. Faça o mesmo procedimento em cada escravo CMS do conjunto do base de dados.



Etapa 10. Uma vez o único nó no conjunto do base de dados é o mestre, abre um CLI ao mestre
e faz o mesmo procedimento que descreve acima.
Etapa 11. O conjunto do base de dados foi desabilitado neste momento.

Etapa 12. Aplique os Certificados ao serviço de base de dados.

Aglomere o base de dados

Etapa 1. No server que você quer ser o mestre, execute o comando database que o conjunto
inicializa.
Etapa 2. A fim verificar o nó do base de dados inicializado com sucesso, execute o estado do
conjunto do comando database até que mostre um sucesso contra ele.
Etapa 3. Em cada escravo que você quer adicionar ao conjunto execute o comando database que
o conjunto se junta a Master_IP_Address.

Verificar

Etapa 1. Abra uma sessão CLI a cada CMS que é parte do conjunto.

Etapa 2. Execute o estado do conjunto do comando database.

Etapa 3. Verifique que o mestre do base de dados é o mesmo para todos os server e todos os
server estão no estado de sincronização segundo as indicações da imagem:

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.
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