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Introduction

Este documento descreve como alterar o nome do host no Cisco Interaction Manager (CIM)
versão 9.

Como alterar o nome do host no CIM versão 9?

Se o nome do host for alterado para qualquer servidor na versão 9 do CIM, você deverá verificar
se as alterações adequadas no banco de dados e nas entradas do sistema de arquivos foram
feitas.

Entradas do banco de dados

Etapa 1. Esta consulta mostra as entradas que você deve modificar na tabela
egpl_config_property no banco de dados ativo. Substitua o nome de host antigo pelo novo nome
de host nessas entradas:

  select * from EGPL_CONFIG_PROPERTY where NAME in ('archive.db.server.1'

, 'discoveryaddress'

,'DSMController.hostName'

,'jmsserver.url'

,'Event.log.remote.file.dir'

,'Event.log .thread.socket.hostname' ;

,'Task.Attachment.WebTemp'

,'weblogic.server.port'

,'webtemp.webdir'

,'iks.server.url'

,'replication.url');

Etapa 2. Esta consulta mostra as entradas que você deve modificar na tabela egpl_dsm_host no
banco de dados principal. Substitua o nome de host antigo pelo novo nome de host nessas
entradas. Se uma configuração dividida for usada, onde o servidor de banco de dados estiver em
uma máquina diferente, não modifique as entradas para os servidores de banco de dados. As
entradas egpl_dsm_host também são referenciadas por outras tabelas de monitoramento, então
você deve modificá-las também.

SELECT * FROM EGPL_DSM_HOST;



SELECT * FROM EGPL_DSM_HOST_MONITOR;

SELECT * FROM EGPL_DSM_INSTANCE_MONITOR;

SELECT * FROM EGPL_DSM_PROCESS_MONITOR ;

Entradas do sistema de arquivos

Esses arquivos contêm o nome de host antigo, que você deve substituir manualmente pelo novo
nome de host:

Etapa 1. No eService > bin > platform > windows startup files:

egainstart.bat - Nos servidores de aplicativos, mensagens e serviços.●

egainstop.bat - Nos servidores de aplicativos, mensagens e serviços.●

setenv_<host name >.bat - No servidor de arquivos. Você também deve modificar o nome
desse arquivo com o novo nome de host.

●

setenv_jms.bat - No servidor de arquivos.●

Etapa 2. No servidor web, esses arquivos contêm o nome de host do servidor de aplicativos
correspondente:

{INSTALLATION_DIR} > eService > installation > egain-plugin > workers.properties - De
JBoss.

●

{INSTALLATION _DIR} > eService > installation > egain-plugin > iisproxy.ini - Do WebLogic.●

Etapa 3. No eService.ear no servidor de arquivos, navegue até {INSTALL_DIR} > installation >
ear. Em seguida, navegue até Community.war > WEB-INF > config > jforum-custom.conf. Este
arquivo contém o nome de host do primeiro servidor Web.

Etapa 4. O arquivo EAR > egpl_application_ejb_common.jar dentro da pasta eService.ear contém
o nome de host dos servidores de mensagens:

/META-INF/jboss-ejb3.xml - Se você usa o JBoss, essa alteração não é necessária com as
versões 11.0.2 e posteriores.

●

/META-INF/weblogic-ejb-jar.xml - Se você usa o WebLogic, uma URL de cluster do Java
Messaging Services (JMS) está presente em configurações em cluster do JMS.

●

Etapa 5. No EAR e SERVICES_SERVER > lib > settings.zip files, e na FILE_SERVER >
installation > data access folder, você deve modificar o arquivo egpl_ds_connpool_map.xml com o
novo nome de host do servidor de banco de dados.
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