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 1.Sissejuhatus
Käesolev juhend kirjeldab, kuidas Ubuntu 16.04 LTS operatsioonisüsteemil töötav MISP2 
rakendus varundada ning taastada värskele Ubuntu 18.04 LTS süsteemile paigaldatud MISP2-
le selliselt, et olemasolevad seadistused ning andmed (sh kasutajakontod, päringuõigused, 
teenusevormid jm.) säiliksid ning rakendust saaks vanade seadistustega kasutada edasi uuel 
operatsioonisüsteemil.

 2. MISP2 taastamine Ubuntu 18.04 LTS süsteemis

Enne taastamist, uuendage Ubuntu 16.04 masinas MISP’i tarkvara viimasele versioonile ning 
Ubuntu 18.04 masinas paigaldada sama MISP'i versioon, mis on Ubuntu 16.04 masinas. 
Oluline on tagada, et masin varundatud tarkvara oleks sama versiooniga, mis see kuhu seda 
taastatakse.

MISP2 rakenduse andmete üleviimiseks viiakse üle rakenduse andmebaas ja 
konfiguratsioonifail(id) olemasolevalt Ubuntu 16.04 serverilt uude paigaldatavasse Ubuntu 
18.04 serverisse.
Üleviimiseks läbida järgmised sammud:

1. Kontrollida olemasoleva 16.04 MISP2 paigalduse versiooni ning juhul kui 
olemasolevas 16.04 serveris on  xtee-misp2-postgresql paketist vanem versioon  kui 
2.1.7, siis uuendada 16.04 MISP2 rakendus viimasele versioonile.
Versiooni kontrolliks 16.04 serveri käsureal käivitada järgmine käsk: 

dpkg -l "xtee*"

2. Varundada 16.04 MISP2 rakenduse andmebaas käsurealt järgmiste käsudega: 
export LC_ALL="en_US.UTF-8"
pg_dump -U misp2 misp2db > misp2db_dump.sql

kus asendada vajadusel:
misp2 - misp2 andmebaasi kasutajanimi
misp2db - misp2 andmebaasi nimi

3. Andmbaasi dump-fail (misp2db_dump.sql) kopeerida 18.04 serverisse /tmp  
kataloogi.

4. Paigaldada uus MISP2 rakendus Ubuntu 18.04 LTS serverile vastavalt MISP2 
paigaldusjuhendile (rakenduse administraatori kontot pole vaja luua paigalduse käigus,
kuna see tuuakse üle andmebaasi taastamisega).

NB: Ubuntu 18.04 peale paigaldatud MISP2 rakendus peab olema sama versiooniga, 
nagu Ubuntu 16.04 peal paigaldatud MISP2 rakendus. Ehk MISP2 rakenduste 
versioonid peavad olema samad nii uuel kui ka vanal masinal.

5. Kustutada 18.04 serveris paigalduse käigus loodud andmebaas ja luua selle asemele 
uus tühi andmebaas järgmiste käskude abil:

dropdb -U postgres misp2db
createdb misp2db -U postgres -T template0 -E UNICODE

6. Taastada vana (16.04) andmebaas dump-failist 18.04 serveris tühja andmebaasi 
käsureal järgmiste käskudega:

export LC_ALL="en_US.UTF-8"



psql -U postgres misp2db < /tmp/misp2db_dump.sql

7. Varundada 16.04 MISP2 serverist konfiguratsioonifail: 
/var/lib/tomcat7/webapps/misp2/WEB-INF/classes/config.cfg ja kopeerida 
see 18.04 serverisse tomcat8 classes kataloogi: /var/lib/tomcat8/webapps/misp2/
WEB-INF/classes/

Juhul kui 16.04 serveris on käsitsi muudetud järgmisi Apache konfiguratsiooni ja 
serifikaadifaile, tuleb ka need kopeerida üle 18.04 serverisse samadesse 
asukohtadesse:

/etc/apache2/sites-available/ssl.conf
/etc/apache2/ssl/httpsd.cert
/etc/apache2/ssl/httpsd.key

8. Kontrollida, kas kopeeritud config.cfg failis on kõik andmebaasiühenduse 
parameetrid korrektsed. Selleks kontrollida failis järgmisi parameetreid:

jdbc.url=jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/misp2db
jdbc.username=misp2
jdbc.password=xxx

9. Taaskäivitada 18.04 serveris Tomcat ja Apache HTTP server järgmiste käskudega: 
service tomcat8 restart 
service apache2 restart

10. Admin liidesele juurdepääsu loomiseks seadistada 18.04 serveris samad kasutajate IP-
aadressid, mis on seadistatud 16.04 serveris. Seadistada vastavalt MISP2 
paigaldusjuhendile ver. 2.0 (punkt 5.1.Apache veebiserveri konfiguratsiooni 
täiendamine)

Peale loetletud sammude läbimist on Ubuntu 18.04 MISP2 server valmis kasutamiseks. 
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