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Introdução

Este documento descreve o procedimento para remendar Cisco queaperfeiçoa o produto da série
da rede (SON). Uma correção de programa é uma coleção dos arquivos que contêm um hotfix
para um sistema. A vantagem que traz é que pode ser a qualquer hora apropriado aplicado para
os administradores de sistema e ele não exige a reinstalação do sistema inteiro. 

Pré-requisitos 

Nota: Antes aplique toda a correção de programa confirmam o plano de ação com perito do
tac Cisco. Algumas mudanças podem exigir operações adicionais (como a direção do script
da migração DB, do gunicorn do reinício ou de uns outros serviços de Linux) a fim aplicar
mudanças.  

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Redes de aperfeiçoamento do auto de Cisco ●

Linux/Unix●

Git, ou o outro sistema de controle de versão●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada nas versões de software de 18.x e mais tarde até 19A.

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.

Ferramenta do conjunto de correção

A ferramenta do conjunto de correção (patch_cluster) deve ser instalada no mesmo host, onde o
arquivo da correção de programa foi colocado sobre. Geralmente, o patch_cluster é instalado já
em algum host junto com a instalação de sistema inicial SON, poderia ser verificado com equipe
distribuiu seu conjunto SON.

Pacote da correção de programa

Uma correção de programa deve ser fornecida por um representante do Cisco. É um arquivo
comprimido dos arquivos (tar.gz) que devem ser transferidos ao server que contém a instalação
do tool(patch_cluster) do custer da correção de programa (por exemplo navegue ao dobrador de
/home/intucell/ ou você pode criar um dobrador adicional Correção de programa lá nomeada).

O arquivo que acompanha md5 deve ser usado para verificar a exatidão md5sum do arquivo
antes de continuar.

Requisições de usuário

A conta de usuário com papel do customer_support deve existir no SON para a execução de
remendo. Se não existe, pode ser criada pela pessoa com o papel do system_admin, por exemplo
na interface gráfica de usuário (GUI) SON.

A pessoa (administrador de sistema) que executa o procedimento deve compreender como
administrar e operar-se na série SON. O SON GUI está sendo usado neste procedimento, assim
como em uma conexão ao Linux OS de Debian (o CLI do server). O administrador de sistema é
esperado ser familiar com um shell de Linux, possuir uma compreensão de usar comandos linux
básicos e conhecer o que são SSH e como o usar.

Verifique a saúde do conjunto

O conjunto SON deve operar-se sem erros a fim aplicar corretamente uma correção de
programa. Recomenda-se verificar seus saúde e estado do conjunto de Cisco SON.

Nota: Você precisa de ter direitos admin no sistema. Se você não faz, a seguir a verificação
para a utilização relacionou alertas pelo contrário.

 Etapa1. Do menu principal SON escolha o ADMIN a ser reorientado parte de ao administrativo o
GUI.

 Etapa 2. No menu ADMIN, navegue ao sistema, a seguir aglomere.



Esta imagem mostra o menu SON Admin.

Etapa 3. Verifique todos os server e especificamente os líderes do conjunto e os líderes do centro
de dados (marcados por estrelas). A perda de Disponibilidade ou de indisponibilidade prolongada
de um destes server podia prejudicar a funcionalidade do conjunto SON:

Todos os server do conjunto são em linha. Isto é indicado por um sinal na coluna de status.●

A utilização de RAM para cada server não está aproximando a exaustão. Pairo sobre o
calibre para indicar valores exatos. 

●

A utilização do disco não está aproximando a exaustão.●

O modo do avião não é ativado em alguns dos server (a menos que intencional). O modo do
avião é marcado por um avião na coluna de status.

●

Etapa 4. Se alguns de membros de grânulos SON são autônomos, este precisa de ser revivido.
Contacte o centro de apoio de Cisco.

Segundo as indicações da imagem, o menu do conjunto mostra dois anfitriões que são
autônomos.



Procedimento

 Siga este procedimento depois que a saúde SON é verificada a fim aplicar uma correção de
programa.

Etapa 1. O SSH ao server onde o pacote de tar.gz foi posto como um usuário normal SON (não
raiz!) e incorporado o patch_cluster como um usuário com papel do customer_support, consulta
ao menu do conjunto de correção:

normal_user@deb011:~$ patch_cluster

Please insert API credentials:

User: SON_user_customer_support_role

Password:

Connecting to deb011.customer.intucell.net/5000

Patch Cluster

*************

1. Load patch path to MP

2. Show patch path

3. Show patch status

4. Apply patch in cluster

5. Show patch log

6. Show patch full log (including commits)

7. Revert patch in cluster

m.  Menu

h.  Help

q.  return to previous menu

s.  Search functions

sc. Show CSV (Full path)

Infra -> Hosts, Clusters & Data Centers -> Patch Cluster->

Escolha o trajeto da correção de programa da carga da opção 1. ao MP e introduza o caminho
cheio do arquivo de correção (neste exemplo tar.gz foi colocado sob correções de programa
adicionalmente criadas do dobrador sob o diretório de /home/intucell/, o dobrador pôde ser
diferente em seu sistema).

Com o trajeto da correção de programa da mostra da opção 2. você pode indicar o trajeto atual
PB:

Infra -> Hosts, Clusters & Data Centers -> Patch Cluster-> 1

Please type full path of full path of .tar.gz file with patches from Patch Manager:

/home/intucell/Patches/origin_client_cluster_v183.2.0b3_common-4cf58dd41fe-b121.tar.gz

Infra -> Hosts, Clusters & Data Centers -> Patch Cluster-> 2

Patch path is:

****************

/home/intucell/Patches/origin_client_cluster_v183.2.0b3_common-4cf58dd41fe-b121.tar.gz

Infra -> Hosts, Clusters & Data Centers -> Patch Cluster->

Etapa 2. Use o estado da correção de programa da mostra da opção 3. para verificar o estado de
cada correção de programa no ramo da correção de programa contra a correção de programa em
nível do sistema. Esta opção verifica e compara se os arquivos das correções de programa (PY,
js) no ramo da correção de programa estão já atuais em todos os server. Quando pedido o
usuário e a senha incorpore as credenciais de Debian/Linux para conectar aos server (não use
credenciais do usuário do patch_cluster, usam credenciais normais do usuário para Debian!).



Infra -> Hosts, Clusters & Data Centers -> Patch Cluster-> 3

Running: patch status on cluster

Running on cluster:

cd /tmp/origin_client_cluster_v183.2.0b3_common-4cf58dd41fe-b121/ ; ./apply_patch.py status ; cd

-

Running cluster command on 12 servers... [====================] 100% (12 1m19s)

hosts: deb011.customer.intucell.net output:

*******************************************

CURRENT STATUS AGAINST PATCH BRANCH START:

..............................................output was cut for brevity.....................

...

A apply /son.apps-183.2.0-py2.7.egg/son/apps/pnp/pnp.py

- apply /son.gui-183.2.0-

py2.7.egg/son/gui/v4/static/app/views/admin/system/external_data_sources/components/ecico_data_s

ource.js

...

- apply /openson.apps-183.2.0-py2.7.egg/openson/apps/ishol/app.json

- apply /son.infra-183.2.0-py2.7.egg/son/infra/store/open_snapshot.py

M apply /son.apps-183.2.0-py2.7.egg/EGG-INFO/events.json

...

>M: O arquivo existe no ramo da correção de programa e igualmente nos server e no elas seja
diferente. (O resultado do delta é mostrado sob a tabela). O arquivo no ramo da correção de
programa overwrites esse nos server.

>R: O arquivo existe somente no ramo da correção de programa e não nos server. Esta é uma
correção de programa nova que deva ser aplicada.

>-: O arquivo existe no ramo da correção de programa e igualmente nos server mas são os
mesmos. Nenhuma mudança é executada neste arquivo.

Estas legendas curtos apenas indicam que ações e a que ativação da correção de programa dos
arquivos é aplicado (criado, alterado, etc.).

Cuidado: Embora pôde haver “!!!! Seja cuidadoso!!!” escritas na saída do estado da
correção de programa de 3. mostras, na maior parte são APROVADOS continuar. Esse que
deve parar você da continuação com remendo e para contactar Cisco apoia verificando é
este:

!!!!!Be careful!!!!

Patch branch started hash (#######) differed from working SON build: 183.0.0b7 - hash:

###########!!!!!

Looks like this patch not match the current SON version

Neste caso, abra um bilhete do apoio a Cisco e ficar na correção de programa atual SON
entretanto (SON posto de novo no modo em linha).

Etapa 3. Permita o modo do avião no SON, espera até que todos os processos/serviços estejam
parados (você a necessidade de refrescar navegadores para considerar serviços como o
comandante, etc. parado no GUI)

Etapa 4. Vá para trás ao patch_cluster e ative a correção de programa com opção 4. aplicam a



correção de programa no conjunto. Responda a Y (sim) quando alertado para confirmar a
continuação:

     ....

"Please type Are you sure you want to apply patch: origin_client_cluster_v183.2.0b3_common-

4cf58dd41fe-b121.tar.gz? (Y/N) default: N

(leave blank for: N): Y

     ....

Durante a execução, o patch_cluster é esperado criar automaticamente um backup:

...

Do you want to backup and apply the patch? (y/n) y

...

Isto aplica a correção de programa (copie os arquivos que precisam de ser remendados aos lugar
direitos) e registra o processo.

Etapa 5. Escolha o estado da correção de programa da mostra da opção 3. certificar-se de todas
as correções de programa estejam aplicadas com sucesso e todos os arquivos no ramo da
correção de programa sejam os mesmos nos server (o estado se aplica).

Etapa 6. Modo do avião do desabilitação (switchback SON ao modo em linha).

Logs

O sumário para a história de remendo por cada server pode ser verificado com o log da correção
de programa da mostra da opção 5. (se pedido credenciais - use o mesmos que em etapa 3 do
procedimento de remendo.

Infra -> Hosts, Clusters & Data Centers -> Patch Cluster-> 5

Running: patch log on cluster

Running on cluster:

cd /tmp/origin_client_cluster_v183.2.0b3_common-4cf58dd41fe-b121/ ; ./apply_patch.py log ; cd -

Running cluster command on N(number) servers... [====================] 100% (12 31m49s)

hosts: deb011.customer.intucell.net output:

*******************************************

* (9 days ago) apply origin_client_cluster_v183.2.0b3_common-318519cbaf1-b119 (HEAD, master)

* (9 days ago) backup b119 origin_client_cluster_v183.2.0b3_common-318519cbaf1-b119

* (9 days ago) MANUAL editing origin_client_cluster_v183.2.0b3_common-318519cbaf1-b119

* (4 weeks ago) apply origin_client_cluster_v183.2.0b3_common-acea367ba0f-b118

* (4 weeks ago) backup b118 origin_client_cluster_v183.2.0b3_common-acea367ba0f-b118

* (4 weeks ago) MANUAL editing origin_client_cluster_v183.2.0b3_common-acea367ba0f-b118

....

Um log de remendo detalhado (muito longo) pode ser verificado com o log completo da correção
de programa da mostra da opção 6. (incluir compromete).

Rolo-para trás

Nota: Altamente recomendado para contratar o tac Cisco na situação quando o rollback for
exigido!



A opção seleta 7. reverte a correção de programa no conjunto para reverter correções de
programa individuais introduzindo o número comprometer da correção de programa
correspondente.

Nota: Como o rolo-para trás trabalha: O script itera o log da CABEÇA para baixo quando
encontra a corda alternativa, ele reverte a este ponto (no git denomina: checkout e crie o
ramo). Após a CABEÇA do rolo-para trás está no ponto alternativo (antes de aplicar a
correção de programa).
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