Migração do base de dados SQL TMS de um
servidor SQL a um outro servidor SQL
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Introdução
Este original descreve como migrar um base de dados SQL TMS de um servidor SQL a outro.

Pré-requisitos
Requisitos
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
●

●

●

●

TMS (suite de gerenciamento do Cisco TelePresence)
Ferramentas TMS
Servidor SQL
Estúdio do Gerenciamento do servidor SQL

Componentes Utilizados
As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:
TMS 15.3
Servidor SQL 2012
Estúdio do Gerenciamento do servidor SQL
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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

Informações de Apoio
Você precisará o acesso Console/RDP às credenciais do server TMS e da conta SQL com papel
do servidor do sysadmin. O processo tomará um mínimo de um tempo ocioso da máquina de 1
hora.

Configurar
Siga as etapas a fim migrar com sucesso o base de dados SQL TMS de um servidor SQL a outro.

Diagrama de Rede
A seguinte imagem fornece um exemplo do processo de migração:

Etapa 1. Pare os serviços de aplicativo TMS, incluindo o IIS e o WWW
A fim situar e parar os serviços, alcance o server TMS através do console ou da conexão RDP, e
execute o comando services.msc no CommandPropmpt. Dentro da lista de serviços, encontre
esses abaixo e clicar com o botão direito em cada um deles, a fim pará-lo:
●

●

●

●

●

●

●

●

TMSDatabaseScannerService
TMSLiveService
TMSPLCMDirectoryService
TMSSchedulerService
TMSServerDiagnosticsService
TMSSnmpService
Serviço de Publicação na Web (W3SVC)
IISADMIN (opcional)

Cuidado: Antes de mover-se mais, assegure-se de que todos os serviços requerido estejam
parados.

Etapa 2. Tome um backup do base de dados TMSNG do servidor SQL existente
A fim criar um backup do base de dados SQL atual siga o procedimento.
1.Login ao estúdio do Gerenciamento do servidor SQL com as credenciais sa (ou, use as
credenciais que têm o acesso do sysadmin ao base de dados).
2. Encontre o base de dados para que você quer criar um backup (por exemplo tmsng, tmspe) e
clicar com o botão direito nele para selecionar tarefas > apoio.

3. Uma nova janela abrirá. Você deve remover o trajeto existente e adicionar um trajeto novo,
onde o arquivo alternativo novo salvar. O tipo alternativo deve ser ajustado como completamente.
●

Clique sobre o botão removem a fim remover o trajeto existente

●

●

Clique sobre o botão Add a fim adicionar um trajeto novo para o arquivo alternativo novo

Navegue ao lugar novo e dê entrada com um nome para o nome de arquivo. Clique sobre
ESTÁ BEM

●

Uma mensagem nova estalará acima uma vez que o apoio é terminado com sucesso

4. Siga o mesmo processo para o base de dados de TMSPE (opcional).

Etapa 3. Restaure o apoio ao servidor SQL novo
A fim aplicar o apoio do base de dados ao servidor SQL novo, execute o procedimento abaixo.
Cuidado: Assegure-se de que o server TMS e o servidor SQL novo tenham o mesmo tempo
(fuso horário) configurado.
1. Abra o estúdio do Gerenciamento do servidor SQL e clicar com o botão direito em bases de
dados. O base de dados seleto da restauração e uma nova janela abrirão.

2. Você deve selecionar um dispositivo de origem. Clique sobre o botão à direita do campo de
dispositivo e clique sobre Add no novo estalam acima o indicador. Selecione o dobrador e o
arquivo alternativo, e clique então a APROVAÇÃO.

Etapa 4. Mude a configuração de conexão do servidor SQL velho ao servidor SQL
novo
1. Alcance o server TMS usando o console ou a conexão RDP.
2. Abra ferramentas TMS e navegue à configuração > à Conexão ao base de dados de Cisco

TMS.
3. No servidor de base de dados \ exemplo do campo você deve incorporar os detalhes da nova
conexão para o servidor SQL.
●

Exemplo antes da mudança dos detalhes da conexão do servidor SQL velho

●

Exemplo após a mudança dos detalhes da conexão ao servidor SQL novo

Etapa 5. Enfie todos os serviços, que foram parados mais cedo em etapa 1
A fim situar e enfiar os serviços, alcance o server TMS através do console ou da conexão RDP, e
execute o comando services.mscin o CommandPrompt. Dentro da lista de serviços, encontre
esses abaixo e clicar com o botão direito em cada um deles, a fim começá-lo:

●

●

●

●

●

●

●

●

TMSDatabaseScannerService
TMSLiveService
TMSPLCMDirectoryService
TMSSchedulerService
TMSServerDiagnosticsService
TMSSnmpService
Serviço de Publicação na Web (W3SVC)
IISADMIN (opcional)

Verificar
Após a mudança bem sucedida dos detalhes da conexão para refletir o servidor SQL novo,
você veria a mensagem “os ajustes da Conexão ao base de dados TMS ter sido mudado com
sucesso” no verde.

A fim ver a informação nova do servidor SQL, navegue à Web TMS GUI > ferramentas
administrativas > de server TMS manutenção e expanda os arquivos da base de dados da seção
e a informação do tamanho.

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

