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Introdução

Este original descreve os novos recursos do gerente das comunicações unificadas de Cisco
(CUCM) 12.5 para aumentar e fazer umas tarefas mais fáceis como a elevação/reinício/versão de
switch de um servidor único ou muito conjunto do nó.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Gerente 12.5 das comunicações unificadas de Cisco●

IM e server 12.5 da presença●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada na versão 12.5.1.10000-1 CUCM.



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.

Informações de Apoio

Antes do gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM) 12.5 lá são estes desafios
quando a elevação do servidor único ou a amplo cluster elevação são executadas.

Elevação do servidor único

O ajuste da configuração de software não persiste. O Admin precisa de incorporar os valores
cada vez que uma elevação precisa de ser feita.

1.

O Admin precisa de incorporar a configuração em cada nó.2.

Após a transferência, se a elevação falha então o admin pode fixar a edição e tem que partir
outra vez da etapa da transferência para uma elevação.

3.

Upgrade de cluster

Os Nós têm que ser promovidos individualmente e feito a versão de switch em uma ordem
específica.

1.

O Admin precisa de recordar e promover manualmente Nós nessa ordem conseguir uma
upgrade bem sucedido. O Admin tem que esperar a elevação de um nó para terminar antes
que ligue o próximo nó.

2.

Conjunto/versão de switch da repartição

Não há nenhuma nenhuma opção antes de 12.5 para controlar e controlar a repartição/versão de
switch do conjunto inteiro. O Admin tem que ir no CLI de cada server que começa com bar e
executa a operação.

CUCM 12.5 tem realces a estas características que é muito útil para um administrador.

Configurar

Etapa 1. Realces da elevação do servidor único.

Realces GUI

Estes são os realces feitos na página de admin ósmio quando instale/elevação para o servidor
único é selecionado.



Opção 1. Use credenciais da transferência do editor.

Esta opção está disponível em assinantes e é selecionada à revelia. Com esta opção, o arquivo
da elevação do editor pode ser usado.

Opção 2. Use o sistema local de arquivo.

Esta opção permite de usar previamente o arquivo baixado que esta presente no diretório local do
server.

Os valores persistentes da opção 3. PRE-são povoados.

Os detalhes seguros do server FTP (SFTP) são persistentes e prepopulated. Caso que o admin
quer usar os mesmos detalhes que precedente, não precisam re-de ser entrados.

A opção 4. continua com opção da elevação e da versão de switch do sistema antes que o
arquivo de imagem esteja transferido.

Nas versões anterior de CUCM e de IM&P, a opção para selecionar uma versão de switch é dada
uma vez que a imagem é transferida. Neste caso, o admin tem que esperar a transferência para
terminar e selecionar então uma ação mais adicional para começar a elevação.

Usar esta característica se o admin não quer verificar o valor MD5 do ISO, pode selecionar para
continuar a transferência do cargo da instalação do iso e não exigirá nenhuma intervenção mais
adicional.

A opção 4. em caso de uma falha de upgrade, o arquivo de imagem faz não para ser transferida
outra vez.



Se a elevação falha devido a quaisquer razões, o arquivo local pode ser usado e a transferência
do arquivo iso outra vez pode ser evitada.

Realces CLI

Houve uns realces no comando CLI para a elevação do servidor único apoiar as características
acima.

O comando começar a elevação é ainda o mesmo (novato da elevação do sistema dos utils) mas
há umas opções novas adicionadas.

Do editor CLI:

admin:utils system upgrade initiate

Warning: Do not close this window without first cancelling the upgrade.

Warning: Before upgrading the cluster Cisco recommends installing the latest Upgrade Readiness

COP file. Refer to the Upgrade Guide on cisco.com for details.

Source:

1) Remote Filesystem via SFTP

2) Remote Filesystem via FTP

3) Local DVD/CD

4) Local Image <UCSInstall_UCOS_12.5.1.10000-19.sgn.iso>

q) quit

Please select an option (1 - 4 or "q" ):

“Local Image< image >” introduced in the list of the source 

that allows admin to select a local image that is

already downloaded to UCM and use that image to upgrade the UCM

De um subscritor CLI:

               

admin:utils system upgrade initiate

Warning: Do not close this window without first cancelling the upgrade.

Warning: Before upgrading the cluster Cisco recommends installing the latest Upgrade Readiness

COP file. Refer to the Upgrade Guide on cisco.com for details.

Use download credentials from Publisher (yes/no) [yes]: no

Source:

1) Remote Filesystem via SFTP

2) Remote Filesystem via FTP

3) Local DVD/CD

4) Local Image <None>

q) quit



Please select an option (1 - 4 or "q" ):

utils system upgrade initiate for CUCM Subcrobers andIM&P Pub/Sub nodes has been modified and

the option is  “Use download credentials from Publisher (yes/no) [yes]”

Quando você clica sobre a opção, o arquivo da elevação está selecionado com as configurações
do editor. As verificações são feitas na imagem para considerar se seu válido antes da elevação.  

Se o editor fornece um lugar que não tenha nenhuma imagem válida então ele \ retire os
alertas da elevação

Etapa 2. Upgrade de cluster centralizada.

Este é uns novos recursos introduzidos na versão 12.5 CUCM para controlar a elevação do
conjunto. A opção de upgrade de cluster está disponível no editor e a upgrade de cluster inteira
pode ser começada com a página de admin ósmio ou o CLI. A upgrade de cluster inclui server de
IM&Presence porque são parte do conjunto.

Realces GUI

       

Em elevações de software, uma opção nova instala/conjunto da elevação é introduzida para esta.



Se o conjunto contém server IMP também então se promover server IMP ou não pode ser
escolhido.

Uma vez a elevação começa o estado pode ser monitorada através do GUI ou da interface CLI. O
momento histórico do parâmetro de terminar mostra a quantidade de tempo que tomou para a
etapa particular quando a elevação da última vez foi feita com sucesso. Isto pode ser combinado
com o tempo decorreu opção para ver se a elevação está indo como esperado.

Se é a primeira vez o sistema está sendo valores históricos então promovidos tem os valores
padrão definidos pelos colaboradores que é tomado dos resultados de teste local.



Realces CLI

Um CLI novo foi introduzido no editor que ajudaria a provocar e controlar a upgrade de cluster.

admin: conjunto da elevação do sistema dos utils {novato/estado/cancelamento}

               

O comando CLI acima está disponível somente no editor CUCM.

            

Etapa 3. Versão de switch ou repartição centralizada do conjunto.

       

Esta característica esta presente no servidor do publicador CUCM somente e pode ser controlada
através da interface GUI somente porque não há nenhum comando CLI para este.

Usando esta característica, a versão de switch e a elevação do conjunto inteiro podem ser
controladas. A operação é executada em um grupo de server e de editor que está sempre no
primeiro grupo. Deve haver algum server em cada grupo e o salto do grupo não é possível. A
operação começa com Batch1 e então Batch2 e avante. O status atual da operação pode ser
visto do menu de status.

Etapa 4. Elevações da paralela dos nós de cluster.

Usando a opção de upgrade de cluster, a elevação para todos os Nós é começada ao mesmo
tempo e os Admin não precisam de esperar a elevação do editor para obter o revestimento antes
que possa ligar o server seguinte. Mesmo que a elevação para todos os server seja começada ao
mesmo tempo, no subscritor backend CUCM espera a instalação da base de dados do editor



CUCM para obter o revestimento e o subscritor IMP espera a instalação do editor CUCM e do
editor IMP para obter o revestimento.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Antes que a elevação esteja começada para um servidor único ou um conjunto assegure-se de
que não haja nenhuma elevação ou tarefa DR que corridas já.

A elevação pode falhar em fases diferentes e corrigir que as verificações relacionadas precisam
de ser feitas.     
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