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Introdução

Este original descreve como a prontidão da elevação verifica o arquivo da BOBINA para ver se há
o gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM) e o IM e o server de presença.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Gerente 9.x das comunicações unificadas de Cisco e acima●

IM e server 9.x da presença e acima●

Componentes Utilizados



A informação neste documento é baseada na versão de gerenciador 10.5.2 das comunicações
unificadas de Cisco.

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

A elevação de server do gerente e da presença das comunicações unificadas de Cisco tem
algumas condições prévias como bastante separação de registro deve estar disponível, o backup
bem sucedido deve ser tomada, base de dados e a rede deve ser o estado incorreto etc.

Similarmente poucas verificações devem satisfazer a elevação do cargo igualmente para
certificar-se que o conjunto está na boa saúde após a elevação.

Cisco veio acima com arquivos da bobina que automatizarão estas tarefas e as ajudas
maximizam dentro a probabilidade do UCM, sucesso da elevação IM&P de modo que o admin
possa evitar o tempo ocioso da máquina extra e o esforço desperdiçado que tentam recuperar
dos problemas ou reverter ou abortar a elevação.

O admin precisa de executar apenas estes arquivos da bobina nos server que estão indo ser
promovidos que verifica aspectos diferentes e fornecem um relatório.

Há dois tipos de arquivos da bobina.

BOBINA de PreUpgradeCheck: Verifica que o sistema está em um bom estado para começar a
elevação. O arquivo da BOBINA de PreUpgradeCheck contém testes alguns de que são parte da
seção das tarefas prévias ao upgrade da elevação e do guia de migração para o gerente das
comunicações unificadas de Cisco e IM e o serviço da presença, a liberação 11.5(1).

BOBINA de PostUpgradeCheck: Verifica que o sistema está em um bom estado após a elevação.
Esta BOBINA usa os dados criados pre pelo arquivo da BOBINA da verificação da elevação
comparando os vários aspectos do estado de sistema antes e depois da elevação.

      O arquivo da BOBINA de PostUpgradeCheck contém testes alguns de que são parte da
seção das tarefas da Cargo-elevação da elevação e do guia de migração para o gerente das
comunicações unificadas de Cisco e IM e o serviço da presença, a liberação 11.5(1).

Configurar

Os arquivos da bobina de PreUpgradeCheck e de PostUpgradeCheck estão disponíveis na
página da transferência de software Cisco e podem ser transferidos com esta relação.

Clique para transferir arquivos da BOBINA.

Como se usar?

Antes que a elevação, transferência e instala/executa a versão a mais atrasada do arquivo da

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/upgrade/11_5_1/cucm_b_upgrade-guide-cucm-115/cucm_b_upgrade-guide-cucm-115_chapter_010001.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/upgrade/11_5_1/cucm_b_upgrade-guide-cucm-115/cucm_b_upgrade-guide-cucm-115_chapter_010001.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/upgrade/11_5_1/cucm_b_upgrade-guide-cucm-115/cucm_b_upgrade-guide-cucm-115_chapter_010001.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/upgrade/11_5_1/cucm_b_upgrade-guide-cucm-115/cucm_b_upgrade-guide-cucm-115_chapter_010001.html
https://software.cisco.com/download/home/286322286/type/286319173/release/COP-Files


BOBINA do preUpgradeCheck. Olhe a saída da PASSAGEM/da ADVERTÊNCIA/FALHA. 
Resolva toda a FALHA e talvez os avisos. Repita até que feliz.

Depois que a elevação, transferência e instala/executa a versão a mais atrasada do arquivo da
BOBINA do postUpgradeCheck. Isto verifica para ver se há a sanidade de sistema e compara
artigos em versões ativas e inativas. Os serviços e os telefones podem tomar algum tempo para
vir acima, assim que seu recomendado repetir executar a bobina algumas vezes em algum
intervalo.

Instale a bobina que o arquivo é similar à outra instalação do arquivo da bobina e as etapas
detalhadas para a instalação estam presente no Readme dos arquivos da bobina.

Clique sobre PrecheckUpgrade Readme ou PostUpgradeCheck Readme para ver os detalhes.

Como obter o relatório e o rever?

Uma vez que a instalação da bobina arquiva revestimentos, mostrará um sumário dos resultados
de teste e do trajeto/comando ver o relatório completo.

Summary:

Total Test Run : 14

Total Passed : 10

Total Warnings : 3

Total Failed : 1

Note: Please refer to the readme of Pre Upgrade cop for test details and

pass/fail/warn/criteria

Duration for running tests: 0:01:49

================================================================================

Use "file view install PreUpgradeReport.txt" to view the report

Para a opinião do arquivo da corrida de PreUpgradeCheck instale PreUpgradeReport.txt e para a
opinião do arquivo de PostUpgradeCheck instale PostUpgradeReport.txt.

A saída é similar a esta imagem que mostra os resultados como PASS/FAIL/WARNINg para
aspectos diferentes.

https://www.cisco.com/web/software/286319173/139477/Pre_Upgrade_COP_ReadMe.pdf
https://www.cisco.com/web/software/286319173/139477/Post_Upgrade_COP_ReadMe.pdf


Esta é a lista de componentes diferentes que são verificados.

1. Status de rede

Estas são as verificações do teste:

Conectividade do Intra-conjunto
Reachability DNS
Estado NTP
Verificações de alcançabilidade NTP o reachability de server externos NTP
Alteração de relógio NTP - Verifica a tração do relógio local dos server NTP
Estrato NTP - Verifica o nível de estrato do relógio de referência.

Se há alguma edição com alguns ou todas as verificações acima, o teste está marcado como a
FALHA e a razão apropriada é mencionada no relatório.

2. BOBINAS instaladas

Este teste alista as bobinas que são instaladas em um partição ativa do server.
O teste indica um aviso se há mais de uma versão da mesma bobina local instalada ou se dp-
ffr.3-1-16.GB.cop está instalado em um server 9.x.

3. Preste serviços de manutenção ao estado

Este teste inspeciona o estado de todos os serviços (ENFIADOS ou PARADOS) e relata os
serviços que são:

Os serviços de rede crítica e são parados.●

Ativa mas não é executado.●



O teste está marcado como a FALHA se encontra algum serviço satisfazer os critérios acima.●

O teste igualmente armazena o estado de todos os serviços para o uso da BOBINA da
verificação da elevação do cargo.

●

4. Sanidade do base de dados

Este teste verifica se há umas entradas não padronizadas atuais em algumas tabelas de base de
dados. A presença destas entradas pode fazer com que a migração da elevação DB falhe.
Se o teste detecta entradas não padronizadas, as entradas junto com seu nome residente da
tabela de base de dados estão mostradas no relatório e o teste é marcado como a FALHA.
O Admin está esperado suprimir daquelas entradas não padronizadas antes que uma elevação
esteja tentada.

5. Estado do base de dados do conjunto

Este teste é aplicável somente ao editor do gerente das comunicações unificadas e ao editor
IM&P.
Este teste faz estes verifica dentro a mesma sequência que descrita aqui:
Estado da autenticação do nó: se qualquer nó no conjunto é não-autenticado, o teste está
marcado como a FALHA e o nome de nó não-autenticado é mostrado no relatório.
Estado da replicação: se qualquer nó no conjunto tem o valor da instalação da replicação a não
ser 2, o teste está marcado como a FALHA e o nome de nó é mostrado no relatório.

6. Última data alternativa DR

Este teste mostra quando o último backup DR foi tomado. É tem mais de 3 dias traseiro ou se DR
é configurado ou não?
Se a data alternativa é muito velha, o Admin pode tomar o backup da configuração a mais
atrasada de modo que o admin possa evitar perder a configuração a mais atrasada caso que o
backup DR precisa de ser restaurado.

7. Verificação do espaço de disco

O teste verifica o espaço livre exigido para todas as liberações mais altas (até 12.5) do que a
versão atual do server.
Se o espaço livre é insuficiente para uma elevação a todas as liberações mais altas, o teste está
marcado como a FALHA. Se o espaço livre é suficiente de promover pelo menos a um, mas a não
todas as liberações mais altas, o teste indica um aviso.

8. Estado da licença PLM/SLM

Para a versão 9.x à 11.x CUCM, isto verifica o estado da licença PLM e mostra um aviso
apropriado se aplicável.
Para 12.x, este teste verifica o estado da licença SLM baseado no status de registro e no estado
de autorização.

9. Comprimento da senha da segurança comum



A liberação 12.5 exigir a senha da segurança comum ser mais de 14 caráteres quando nos FIP,
no ESM ou no centímetro cúbico. modo. Este teste falha se o modo FIP, ESM ou centímetro
cúbico é permitido e o comprimento da senha é menos de 14 carvões animais. É saltado se o
modo FIP não é permitido.

10. Contagem do telefone

Esta lista do teste a contagem Registered e de telefone não registrado.
Este teste igualmente armazena estes dados para a comparação durante a BOBINA da elevação
do cargo.

11. O VM utiliza ferramentas o tipo

Verifica as ferramentas VM datilografam, se o tipo das ferramentas VM é vmtools abertos, a
seguir, imprime os vmtools datilografa e versão.
Se o tipo das ferramentas VM é vmtools nativos, a seguir, imprime as ferramentas VM datilografa
e versão junto com a seguinte recomendação.

12. Verificações da elevação

Este teste dá a informação crítica aplicável para promover a 12.5

13. Modelos suplicados do telefone

Este teste verifica para ver se há os telefones no conjunto do gerente das comunicações
unificadas que são apoiados já não da liberação 12.x avante (os telefones unsupported podem
ser encontrados aqui)

Este teste indica um aviso se há uns telefones suplicados (a identificação MAC e o modelo do
telefone estão mostrados no relatório)

14. Compatibilidade do adaptador de rede

Este teste verifica se o adaptador de rede atual esteja apoiado nas liberações 12.x do gerente das
comunicações unificadas e de IM e de serviço da presença.

Se o adaptador de rede é incompatível, o teste falha com uma recomendação comutar ao
adaptador VMXNET3.

Verificar

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

Troubleshooting

Quando algum teste falha e a corda da recomendação não é bastante, execute estes pesquisa
defeitos:



Procure detalhes nos logs da instalação para edições genéricas com executar uma BOBINA
como a filtração do arquivo da BOBINA, transfira e instale fases ligado e terminado.

Assegure-se de que a BOBINA esteja sendo executada no Produtos CCM ou IM&P somente.●

Assegure-se de que a BOBINA esteja sendo executada a ou acima da versão suportada
mínima de 9.x.

●

Os logs da elevação pre e do cargo não estão ainda disponíveis para a transferência de RTMT,
daqui a descarga do arquivo do uso ou o arquivo conseguem a opção transferir os logs.

Use o arquivo de comandos CLI obtêm instalam PreUpgradeReport.txt (PreUpgrade) e o arquivo
obtém instala PostUpgradeReport.txt (PostUpgrade).
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