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Introduction

Este documento descreve o procedimento de atualização e as etapas necessárias para a
atualização do Cisco TelePresence Server (TS) para 4.3(1.13)

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

TelePresence Server na máquina virtual 4.2 e anterior●

Informações de Apoio 

Devido às alterações do sistema operacional da plataforma introduzidas na versão 4.3, não é
possível atualizar diretamente da OR para a versão 4.2 e versões anteriores da versão 4.3 e
posteriores. 

Para atualizar o 4.3, o Cisco TelePresence Server em máquina virtual precisa ser reimplantado
usando o arquivo .ova. Usar a ferramenta de reimplantação de atualização garante que os
números de série sejam preservados e, portanto, todas as chaves (ativação, criptografia, licenças
de tela) são transportadas para a nova implantação.



Depois de implantar um Cisco TelePresence Server 4.3 na máquina virtual, você não poderá
fazer o downgrade para 4.2 ou anterior. Se você manteve o antigo Cisco TelePresence Server 4.2
na VM da máquina virtual, você pode ligá-lo (supondo que você desligue o Cisco TelePresence
Server 4.3 na VM da máquina virtual) a qualquer momento e continuar usando-o.

Caution: Você precisará obter novas chaves de ativação e licença se reimplantar sem usar a
ferramenta de reimplantação de atualização.

Atualizar TAREFAS

Tarefa 1. Verifique se todos os pré-requisitos foram atendidos.

Tarefa 2. Baixe e instale o pacote vts-reDeployment-n.n.tar.gz.

Tarefa 3. Prepare os arquivos de configuração e/ou lote conforme necessário.

Tarefa 4. Execute o comando reDeployment_vts.

Tarefa 5. Verifique se o novo Cisco TelePresence Server em máquinas virtuais está ativo e em
execução.

Tarefa 1. Pré-requisitos de atualização

Python●

FERRAMENTA VMware OVF●

Cisco TelePresence Server em OVA de máquina virtual●

Atualização do pacote python da ferramenta de reimplantação (arquivo .tar.gz)●

Faça backup da sua configuração●

Etapas para instalar o Python

A ferramenta de reimplantação é distribuída como um pacote python (em um arquivo .tar.gz) e
precisa ser instalada (usando pip) antes que possa ser usada.

Navegue até https://www.python.org/downloads/. A versão necessária deve ser pelo menos a
versão 2.7.9 e inferior à versão 3.

Selecione Python 2.7.11, como mostrado nesta imagem.

Baixe o instalador de 32 bits ou 64 bits com base nas janelas do seu computador

https://www.python.org/downloads/.


Execute o instalador

Selecione Add Python.exe to Path



Concluir a instalação



pip já está instalado se você estiver usando Python 2 >=2.7.9 ou Python 3 >=3.4 baixado de
python.org

Etapas para instalar a FERRAMENTA do VMware OVF

Se precisar instalar, navegue para: https://www.vmware.com/support/developer/ovf/. A versão
necessária deve ser pelo menos a versão 4.1.0.

https://www.vmware.com/support/developer/ovf/.


Talvez seja necessário se inscrever no VMware para obter acesso ao download (Inscreva-se
normalmente gratuitamente)

Baixe a ferramenta OVF de acordo com o seu sistema operacional

Instalar a ferramenta VMware OVF





Faça o download do Cisco TelePresence Server no OVA de máquina virtual

Baixe o OVA de: https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-server-on-
virtual-machine/model.html

A versão necessária deve ser pelo menos a versão 4.3.

Isso é usado com a ferramenta de reimplantação, de modo que só precisa de download (para um
local que a ferramenta possa acessar)

nesta fase.

Note: A ferramenta deve funcionar em Linux, Windows e Mac.

Download Atualização do pacote python da ferramenta de reimplantação (arquivo .tar.gz)

Faça o download de:
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284962668&flowid=50304&softwareid=2
80886992&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest

Faça backup da sua configuração

Em um navegador da Web, navegue até a interface da Web do dispositivo.1.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/conferencing/telepresence-server-on-virtual-machine/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/conferencing/telepresence-server-on-virtual-machine/model.html
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284962668&flowid=50304&softwareid=280886992&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284962668&flowid=50304&softwareid=280886992&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest


Entre como administrador.2.
Navegue até Configuration > Upgrade.3.
Na seção Backup e restauração, clique em Salvar arquivo de backup.4.
Copie o arquivo configuration.xml resultante para um local seguro.5.

Tarefa 2. Instalar o vts-reDeployment-n.nEncapsulamento .tar.gz.

Execute o comando Pip install para instalar o pacote vTS-reDeployment. 



Se precisar instalar o pip:

Em execução no Windows:

C:\Python27\Scripts> python -m pip install -U pip

Quando a instalação for concluída, você verá uma mensagem instalada com êxito, como
mostrado nesta imagem.

Você pode verificar usando o comando pip list



Tarefa 3. Preparar arquivo de configuração

Prepare um bloco de anotações com os seguintes detalhes. Salve-o como configuration.txt e
coloque em C:\Python27\Scripts folder.

—ova-path=localização do arquivo OVA

—vsphere-host=Endereço IP do host ESXi autônomo ou do servidor vCenter no qual a VM está

—vsphere-user=nome de usuário a ser usado ao se conectar ao servidor vSphere

—vsphere-pwd=senha para o usuário do vSphere (será solicitado se não for fornecido)

—vm-name-old=Nome do TS virtual existente

—vm-name-new=Nome do NOVO TS virtual

—vts-host=Endereço IP do TS virtual existente

—vts-user=nome de usuário TS virtual

—vts-pwd=senha TS virtual



Tarefa 4. Execute o comando reDeployment_vts

reDeployment_vts.exe @configuration.txt

Os scripts retornam a VM existente●

Desligar a VM existente●

Cria Nova VM●

Copie a configuração da VM antiga para a VM NOVA●





Tarefa 5. Verifique se o novo Cisco TelePresence Server em máquinas virtuais está funcionando.

Quando o script concluir sua operação, verifique se o novo Cisco TelePresence Server em
máquinas virtuais está ativo e em execução conforme esperado.
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