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Introdução

Este documento explica as etapas envolvidas na migração de um dispositivo do dispositivo local
da série Cisco 2700 para o Cisco 3300 Series Mobility Services Engine.

Condição prévia – Verifique o requisito mínimo para ver se há a
migração

Ao migrar do dispositivo do lugar do Cisco 2700 Series ao Mecanismo de serviços de mobilidade



Cisco série 3300, você precisa de considerar estas exigências da infraestrutura para uma
migração bem-sucedida:

Controladores ([WLCs] dos controladores do Wireless LAN)Hardware suportado: WISM,
WLC4400, WS-C3750G, WLC2106, NME-AIR-WLCSoftware apoiado: Somente versão
4.2.xxx (xxx>112) ou 5.0.xxx (xxx>148) ou apoiado mais tarde com MSE

●

Access point (AP)Os Access point do Cisco Aironet série 1000 são apoiados somente com
versão 4.2.xxx (xxx>112)Cisco AP11xx, 12xx (WLC: exige a versão de software 4.2.xxx
(xxx>112) ou 5.0.xxx (xxx>148))Nota: Nenhum apoio da malha AP disponível (qualquer um
interno e exterior).

●

Sistema de controle wireless (WCS)Software apoiado: Somente versão 5.1.xxx ou mais
recente

●

Hardware e software novo da compra

Ao migrar do dispositivo do lugar do Cisco 2700 Series ao Mecanismo de serviços de mobilidade
Cisco série 3300 (MSE), você deve comprar o hardware MSE e o software Contexto-ciente junto
com as licenças apropriadas (para clientes do Wi-fi ou etiquetas do Wi-fi).

Mais informação em pedir está disponível no guia licenciando e pedindo do Mecanismo de
serviços de mobilidade Cisco série 3300.

Hardware

A plataforma do Cisco 3300 Series MSE consiste hoje no MSE 3350 (AIR-MSE-3350-K9) e no
MSE 3310 (AIR-MSE-3310-K9). Esta plataforma de hardware permite o seguimento de até 18,000
e 2,000 dispositivos (clientes do Wi-fi ou etiquetas do Wi-fi) respectivamente.

Mais informação no 3300 Series MSE está disponível em
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/index.html.

Software e licenças

O Gerenciamento da licença do Software Cisco Context-Aware permite a flexibilidade no tipo e na
quantidade de licenças compradas para combinar as várias encenações. As licenças são aditivas
(até 18,000 dispositivos seguiram na plataforma MSE 3350 e em até 2,000 dispositivos seguidos
em MSE 3310) e preveem assim o crescimento do sistema. O modelo da licença da pagamento-
como-você-escala é projetado para as empresas que precisam de escalar rapidamente e de ter a
capacidade extra encontrar necessidades do futuro. As licenças estão disponíveis nos seguintes
incrementos para o motor Contexto-ciente para clientes (cliente que segue o motor – inclui os
clientes e o rogue AP) e o motor Contexto-ciente para etiquetas (etiqueta que segue o motor).

Dispositivos
seguidos

Opções licenciar (SKU)
Seguimento do
cliente

Seguimento da
etiqueta

1,000 AIR-CAS-1KC-K9 AIR-CAS-1KT-K9
3,000 AIR-CAS-3KC-K9 AIR-CAS-3KT-K9
6,000 AIR-CAS-6KC-K9 AIR-CAS-6KT-K9

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps9733/ps9742/data_sheet_c07-473865.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps9733/ps9742/data_sheet_c07-473865.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/index.html


12,000 AIR-CAS-12KC-K9 AIR-CAS-12KT-K9

Você recebe os Certificados de papel do Product Authorization Key (PAK) para as licenças
pedidas.

Nota: As licenças do cliente igualmente incluem a capacidade de encontrar AP desonestos e
clientes.

Exemplos de distribuição da licença na plataforma MSE 3350:

Seguindo
exigências Licença do cliente Licença da

etiqueta
Seguindo 2,500
clientes

1 - AIR-CAS-3KC-
K9  

Seguindo 2,500
etiquetas   1 - AIR-CAS-3KT-

K9
Seguindo 2,500
clientes e
etiquetas

1 - AIR-CAS-3KC-
K9

1 - AIR-CAS-3KT-
K9

Seguindo 3,000
clientes e 3,000
etiquetas

1 - AIR-CAS-3KC-
K9

1 - AIR-CAS-3KT-
K9

Seguindo 5,000
etiquetas   1 - AIR-CAS-6KT-

K9
Seguindo 7,500
clientes e 7,500
etiquetas

1 - AIR-CAS-3KC-
K9 1 - AIR-CAS-
6KC-K9

1 - AIR-CAS-3KT-
K9 1 - AIR-CAS-
6KT-K9

Mais informação no serviço Contexto-ciente está disponível em
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns788/index.html.

Suporte

Suporte de hardware

Apoie para os Serviços de mobilidade que do 3300 Series o motor está disponível através de
Cisco. O programa do SmartNet de Cisco permite as várias opções baseadas no nível do suporte
a hardware um exige.

Suporte de software

Motor Contexto-ciente para o seguimento do cliente

O apoio para o motor Contexto-ciente para o seguimento do cliente está disponível através de
Cisco. A sustentação do aplicativo do software Cisco mais as elevações (SASU) permite 24
assistências técnica da hora do centro de assistência técnica da Cisco (TAC) através do telefone
e da Web, ferramentas em linha, mais correções de bug, manutenção, versões menor e
elevações para o aplicativo de software.

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns788/index.html


Motor Contexto-ciente para o seguimento da etiqueta

O apoio para o motor Contexto-ciente para o seguimento da etiqueta está disponível com
AeroScout.

A equipe experimentada dos serviços profissionais de AeroScout é compreendida de
coordenadores altamente treinados, comprometido inteiramente a fornecer o apoio proeminente.

Você pode usar o portal do apoio de AeroScout a:

Crie e siga os casos de suporte técnico 24 x 7●

Transferências - Documentação, pacotes de serviços e correções de programa do produto●

Base de conhecimentos - Soluções do achado aos problemas técnico os mais comuns.●

Você tem que comprar um acordo do apoio do software separado de AeroScout. Na maioria dos
casos, um representante de AeroScout contactará o cliente para renovar o acordo do apoio. Em
outros casos, um contrato de suporte pode ser comprado nestas maneiras:

O cliente pode comprar o apoio através de seu Cisco VAR se são igualmente COMO O VAR.●

O cliente pode enviar um email a renewals@aeroscout.com e um representante de
AeroScout contactará o cliente diretamente para renovar o acordo do apoio.

●

Licenças do software Contexto-cientes do registro

O processo de registro de licença é separado para o motor Contexto-ciente para clientes e o
motor Contexto-ciente para etiquetas. Siga as etapas esboçadas abaixo para cada um dos tipos
de licença baseados no que foi pedido.

PAK para o motor Contexto-ciente para clientes

A aplicação da licença no motor Contexto-ciente para clientes não foi permitida ainda. Mantenha
o certificado do papel PAK recebido em um lugar seguro conhecido. Quando a aplicação da
licença é permitida no futuro, o aplicativo alertará para um arquivo de licença naquele tempo e
você será exigido examinar o processo de registro como esboçado aqui:

Início de uma sessão a Cisco que licencia o Web site:
https://tools.cisco.com/SWIFT/Licensing/PrivateRegistrationServlet (clientes registrados
somente).

1.

Termine as instruções no Web site para registrar o PAK para clientes. Esta informação é
exigida:Endereço email do clienteIdentificador de dispositivo exclusivo MSE
(UDI)Certificados PAK para clientes

2.

Nota: As versões de software 5.1 e 5.2 honra-basearam licenciar. As etapas acima não são
exigidas ao usar as versões de software 5.1 e 5.2.

Uma vez que o processo de registro está completo, você recebe o arquivo de licença para o
motor Contexto-ciente de Cisco para clientes através do email. Um email será enviado de
licensing@cisco.com com o arquivo de licença ao endereço email incluído durante o registro.
Instale o arquivo Contexto-ciente da licença do software para clientes no MSE conforme o
procedimento esboçado no manual de configuração.

http://www.cisco.com/go/license
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do


PAK para o motor Contexto-ciente para etiquetas

A fim receber a licença do motor de AeroScout, você deve ir à site de suporte de AeroScout
(support.aeroscout.com) e terminar estas etapas:

Crie uma conta (se você não tem um já).1.
As credenciais novas de uma conta serão criadas automaticamente e um email com nome
de usuário e senha será enviado ao endereço email especificado por você.

2.

Usando o link fornecido, o início de uma sessão ao portal do apoio de AeroScout e vai ao
Produtos do registro comprado do link de Cisco.

3.

Registrar seu Produtos usando o número de série do produto (neste caso, o PAK#).4.
A licença nova e as instruções onde transferir o software de ser-lhe-ão enviadas após a
verificação do PAK.

5.

Software da transferência (motor Contexto-ciente para etiquetas)

O motor dos Serviços de mobilidade (3300 Series MSE) vem PRE-carregado com o motor
Contexto-ciente para clientes (cliente que segue o software) com o software release 5.1. No
software release 5.2 e mais tarde, o MSE PRE-será carregado com o motor Contexto-ciente para
clientes assim como o motor Contexto-ciente para etiquetas.

O software do gerenciador de sistema de AeroScout é exigido controlar o motor Contexto-ciente
para etiquetas. Este software precisa de ser transferido diretamente de AeroScout.

Versões de Cisco
software release

Software a ser transferido de
AeroScout
Motor Contexto-
ciente para etiquetas

Gerenciador
de sistema

5.1 Yes Yes
5.2 No Yes

Transferindo o software de AeroScout

Use a URL no email da aprovação do registro para entrar à site de suporte de AeroScout para
transferir o software de AeroScout. Você terá 30 dias da data da aprovação do registro em que
para transferir o software (a data de início de contagem é o dia onde o email da aprovação lhe foi
enviado).

Nota: Após 30 dias você não poderá transferir o software ou alcançar nenhuma documentação
on-line disponível do local.

Cisco 2700 alternativo e migra dados históricos

Apoio do dispositivo e da remoção do lugar de Cisco 2700

O base de dados de localização do dispositivo atual do lugar 27xx pode ser movido para Cisco
novo MSE usando a função alternativa/restauração em Cisco WCS.



O arquivo da base de dados é suportado a diretório especificado pelo utilizador no WCS. Vá
aos motores da mobilidade > do serviço da mobilidade.

1.

Clique sobre Cisco 2700 a fim selecioná-lo.2.
Navegue através do menu no lado esquerdo do indicador à manutenção > ao backup.Uma
vez que o base de dados foi suportado, o dispositivo velho do lugar do 2700 Series deve ser
removido do WCS.

3.

MSE estabelecido

Àrevelia, a série do MSE-3300 vem com OS MSE e o motor ciente do contexto para os clientes
instalados. No boot-up inicial, você é guiado com a instalação inicial através do script de
inicialização (setup.sh). Este script deve ser usado para configurar (instalação inicial ou alteração
em um dia mais atrasado) estes parâmetros:

Mudanças do nome de host ou do Domain Name●

Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT/sub-rede da porta FE/GE em MSE●

Homing dual●

Ajustes do acesso do console/ssh●

Mudanças da senha root●

Mudanças da senha do usuário WCS●

Os usuários familiares com Linux puderam ser tentados mudar alguns ou todos estes parâmetros
usando outros meios. O problema com configurar ou alterar estes parâmetros que usam outros
meios é que as mudanças não puderam povoar a todos os arquivos associados no MSE, que
causará problemas operacionais. O script de setup.sh tomará de fazer mudanças de configuração
necessária a todos os arquivos afetados.

O motor ciente do contexto para clientes vem à revelia com o MSE. Contudo, o motor ciente do
contexto para etiquetas (motor de AeroScout) é um motor separado que deva manualmente ser
instalado. Se você comprou o motor de AeS, transfira este software diretamente de AeroScout.

O WCS é usado para transferir o motor ciente do contexto para etiquetas ao MSE. Vá aos
motores da mobilidade > do serviço da mobilidade.

1.

Após ter selecionado o alvo MSE para instalar o motor ciente do contexto para etiquetas,
termine as etapas do menu abaixo (menu no lado esquerdo da tela no WCS). Vá ao motor
do sócio > ao software da transferência.O processo do download do software WCS coloca o
arquivo da transferência a este diretório no MSE: /opt/installers

2.

Uma vez que a imagem foi transferida arquivos pela rede ao MSE, instale o software usando
este comando (nota que os comandos linux são diferenciando maiúsculas e minúsculas):
[root@mse ~]#rpm -Uvh <aeroscout-engine rpm file>

Nota: As etapas acima separadamente de transferir o motor ciente do contexto para
etiquetas são somente necessárias ao usar o Software Release 5.1. Começando com o
Software Release 5.2, ambos os motores cientes do contexto empacotarão o motor ciente
do contexto para clientes e o motor ciente do contexto para etiquetas.

3.

Depois que o RPM instala o processo termina, incorpora este comando ligar o motor de
AeS:
[root@mse ~]#service aeroscout-engine-wd start

Outros comandos úteis relativos ao temporizador de watchdog do motor de AeroScout

4.



são:comando status: preste serviços de manutenção ao estado do aeroscout-motor-
wdcomando stop: preste serviços de manutenção à parada do aeroscout-motor-wdcomando
geral do status do Engine: getserverinfo
Verifique que o motor de AeroScout é em serviço no WCS navegando aos motores da
mobilidade > do serviço da mobilidade.

5.

Clique sobre o MSE. Navegue usando o menu no lado esquerdo da tela WCS e vá ao motor
do sócio > ao estado.

6.

Estabelecer MSE dentro do WCS

Cisco MSE precisa de ser adicionado ao WCS.

Navegue à aba da mobilidade no WCS: Motor do serviço da mobilidade do > Add dos
motores da mobilidade > do serviço da mobilidade.

1.

Uma vez que o MSE é adicionado no WCS, restaure o base de dados dos 2710 (que foi
suportado em etapa 1) ao MSE. Navegue através do menu no lado esquerdo do indicador e
vá à manutenção > à restauração.

2.

Sincronize o MSE com os projetos de rede existentes e os WLC. Vá aos server da
mobilidade > do sincronizar.O motor ciente do contexto para clientes vem à revelia com o
MSE. Contudo, o motor ciente do contexto para etiquetas (motor de AeroScout) é um motor
separado que deva manualmente ser instalado. Se você comprou o motor Contexto-ciente
para etiquetas, transfira este software diretamente de AeroScout.

3.

Estabelecer o motor Contexto-ciente para a etiqueta

Estabelecer o sistema envolve estas etapas:

Sistema setup em Cisco WCSPor exemplo:Carregue e calibre mapas.Posicione e configurar
dispositivos em mapas.Para mais informação refira o manual de configuração do software
Contexto-ciente.

1.

Sistema setup em Cisco MSEPara mais informação refira o manual de configuração do
software Contexto-ciente.

2.

Configuração de sistema no gerenciador de sistemaAjuste parâmetros de
sistema.Configurar ajustes IP de Chokepoints e de receptores TDOA.Verifique versões de
firmware para receptores TDOA e Chokepoints (atualização caso necessário).Configurações
de sistema adicionais se aplicável (pilhas, grupos da sincronização, máscaras, etiquetas da
referência)Verifique a conectividade de dispositivo e o estado.

3.

Verificação da funcionalidade do sistemaComece encontrar etiquetas.4.
Testes do sistemaVerifique a sincronização do sistema (modo TDOA somente).Estabelecer
pontos de referência e posiciona etiquetas em conformidade sobre o local (para o realce do
lugar purposes somente).Grave uma sessão e analise-a.Teste Chokepoints um por
um.Ajuste o sistema em conformidade (em curso): a colocação do dispositivo, orientação da
antena, Chokepoint varia, etc.

5.

Gerente estabelecido do evento6.
Use o comando do getserverinfo no MSE verificar que o serviço ciente do contexto é operacional
no MSE.



Perguntas mais freqüentes

Q. Quando o MSE é começado acima, como eu sei que o server MSE está ligado ou ser
executado?

A. Os serviços MSE em um MSE novo fora da caixa não começarão à revelia. Use este comando
começar o serviço:

root@mse ~]#/etc/init.d/msed start

O usuário pode permitir a inicialização automática do demônio MSE que usa este comando:

[root@mse ~]#chkconfig --add msed

Q. Que é o melhor prática para a configuração de tempo no pulso de disparo entre o MSE e o
controlador?

A. A configuração de tempo no pulso de disparo no controlador wireless deve ser igual ou antes
de ao pulso de disparo no MSE.

Q. Se um cliente tem uma licença da etiqueta 3000 ou do cliente, que acontece ao cliente 3001's?

A. A 3001st etiqueta ou cliente não obterão seguida. Se um dos clientes/movimentos seguidos
das etiquetas fora do sistema (por exemplo, obtém posto fora), etiqueta/cliente novos será
seguido até o limite 3000-license – ou até a capacidade das licenças instaladas no MSE.

Q. Que acontece ao modelo da calibração 2700-based uma vez que um cliente migra de uns
2700 a um MSE? O modelo da calibração é reutilizado?

A. Os modelos da calibração do server de 2700 lugar podem ser reutilizados no MSE para o
seguimento do cliente. O seguimento da etiqueta usa um motor do sócio que não possa usar a
calibração do server de 2700 lugar.

Q. É possível migrar de Cisco múltiplo 2700 dispositivos do lugar a um único MSE-3350 de
Cisco?

A. Sim, isto é possível. A uma advertência é que você pode somente alternativo/restauração o
base de dados de um do 2710's ao MSE. Os bases de dados subsequentes da migração
overwrite o backup anterior/restauração.

Q. É possível adicionar o cliente e/ou etiquetar licenças em uma data futura?

A. Sim.

Q. O modo de monitor aperfeiçoado lugar (LOMM) é apoiado ao migrar de 2700 a MSE?

A. Sim, LOMM é apoiado para o cliente e a etiqueta que seguem no MSE.

Q. Como eu movo minha configuração existente do excitador de 2700 para MSE?



A. Contacte o Suporte técnico de AeroScout para o auxílio com esta operação.

Q. Que dados são preservados ao migrar de 2700 a MSE?

A. Toda a informação que é parte de projeto de rede é preservada durante o processo de
migração.

Q. Minha fidelidade do lugar está indo melhorar ao mover-se de 2700 para MSE?

A. O cliente que segue no MSE usa o mesmo motor que os 2700, assim que a fidelidade do lugar
deve ser muito similar. O seguimento da etiqueta é baseado no motor do sócio, assim que a
fidelidade do lugar pôde ou não pôde ser similar.

Q. A latência está indo melhorar com o MSE?

A. A latência para o seguimento do cliente e da etiqueta é equivalente ou melhor com o MSE.

Q. Para o apoio, quem deve mim chama para o apoio para o motor ciente do contexto para
etiquetas?

A. Chame AeroScout para o auxílio com o motor ciente do contexto para etiquetas.

Q. O sistema operacional MSE é endurecido?

A. Sim.

Q. Que é a senha root do padrão no MSE?

A. A senha root de padrão é “senha”.

Q. Os trilhos e as regiões funcionarão no MSE para clientes e etiquetas?

A. Os trilhos e as regiões funcionam no MSE para o cliente que segue somente. Para a etiqueta
que segue, você precisa de usar a característica das pilhas e das máscaras no gerenciador de
sistema de AeroScout.

Informações Relacionadas

Mecanismo de serviços de mobilidade Cisco série 3300●

Contexto-ciente●

Folha de dados do 3300 Series MSE●

Folha de dados Contexto-ciente●

Guia licenciando e pedindo do Mecanismo de serviços de mobilidade Cisco série 3300●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/index.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns788/index.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps9733/ps9742/data_sheet_c78-475378.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps9733/ps9806/data_sheet_c78-470925.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps9733/ps9742/data_sheet_c07-473865.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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