Configurando o armazenamento de mídia
externa com o Estudo de caso dividido em
temas
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Introduction
Este documento descreve como configurar um armazenamento de mídia externo com TCS
(Telepresence Content Server, servidor de conteúdo de telepresença). A Cisco recomenda o uso
de um dispositivo NAS (Network Attached Storage, armazenamento conectado à rede) que é
criado no servidor de armazenamento do Windows e também certificado pelo Windows Hardware
Quality Lab.
Contribuído por Amrinder Singh, engenheiro do Cisco TAC.

Informações de Apoio
O local de armazenamento padrão para os arquivos de mídia do Servidor de conteúdo é o E:
unidade. Você também tem a opção de armazenar arquivos em um dispositivo NAS (Network
Attached Storage, armazenamento conectado à rede) para que a capacidade de gravação não
seja limitada pelo espaço em disco do Content Server. Se você configurar um dispositivo NAS, o
Servidor de conteúdo armazenará mídia de gravação em um diretório temporário no Servidor de
conteúdo e armazenará automaticamente a mídia no NAS. O Servidor de conteúdo transmite a
mídia do NAS. O protocolo de compartilhamento de arquivos usado pelo Servidor de conteúdo
para o NAS é o Microsoft SMB.

Prerequisites
●

●

●

●

Verifique se o usuário do Estudo de caso dividido em temas e o servidor de armazenamento
externo fazem parte de um domínio
Um usuário Add que tem Site Manager Access to the TCS
Faça login na interface da Web do Estudo de caso dividido em temas - Visão geral do
servidor e verifique se o local de armazenamento de mídia está definido como Servidor de
conteúdo local
O espaço disponível no armazenamento externo deve ser maior do que o tamanho total dos
arquivos de mídia

Componentes Utilizados
Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.
The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver
ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Requirements
●

●

●

Estudo de caso
Servidor de mídia externo (Windows)
Usuário de domínio com acesso ao gerente de site do Estudo de caso dividido em
temas

Configurações
Etapa 1. Fazer backup do Servidor de conteúdo
Etapa 2. Adicione o Servidor de conteúdo ao mesmo domínio que o NAS.
Etapa 3. Escolha ou crie uma conta no domínio que o IIS no Servidor de conteúdo usa para
acessar o compartilhamento no NAS. Essa conta de domínio precisa ter direitos administrativos
no Servidor de conteúdo e permissões sobre o compartilhamento NAS.
Etapa 4. Crie um usuário no domínio (por exemplo: ricky\tcs_nas_user), e torne esse usuário um
gerenciador de sites do Estudo de caso dividido em temas.
O usuário foi criado no AD e tornou esse usuário um Gerenciador de deves

Etapa 5. Criar uma pasta no local de armazenamento externo (TCSNASUSER)

Etapa 6. Adicionar permissões de compartilhamento à pasta compartilhada
●

Defina permissões no compartilhamento para permitir que o Servidor de conteúdo e a conta
compartilhada (ricky\tcs_nas_user neste exemplo) tenham controle total sobre o
compartilhamento. Clique com o botão direito do mouse no compartilhamento e clique em
Compartilhamento e Segurança. Em seguida, clique em Permissões. Clique em
Adicionar.Clique em Tipos de objeto. Selecione Computadores. Click OK.

●

Clique na guia Compartilhamento - Compartilhamento avançado - Selecione - Compartilhar
esta pasta - Clique em Permissão - Adicionar Clique em tipos de objeto e selecione
Computador. Adicione um do TCS Site Manager(Domain user = tcs_nas_user )

Passo 7. Adicionar permissão de segurança à pasta de compartilhamento
Clique na guia Security. Clique em Add. Repita as etapas que você executou na guia de
permissão e forneça ao Content Server e ao ricky\tcs_nas_user o controle total do
compartilhamento NAS.

Assistente de Estudo de caso

RDP para o servidor do Estudo de caso dividido em temas, na área de trabalho, clique em Assistente do Estudo de caso dividido em temas

Se houver chamadas ao vivo, o assistente solicitará que você encerre todas as chamadas. Ele também coloca o Servidor de conteúdo no modo ocioso para
que nenhuma nova chamada ou tarefa de transcodificação seja aceita enquanto o assistente estiver em execução. O assistente deve ser concluído (ou
cancelado) para retornar o Servidor de conteúdo à operação normal (modo on-line).

Clique em Assistente de armazenamento alternativo (NAS)

Preencha as credenciais da conta compartilhada do domínio

Preencha as informações do servidor remoto para o novo local NAS neste formato:
\\server_name\share_name\. O nome do servidor deve ser inserido como o nome DNS, não como
um endereço IP.

O instalador verifica o nível de permissão da conta de usuário compartilhada e o espaço
disponível no Armazenamento externo. Na etapa Verificações do Servidor de conteúdo, confirme
se foi feito backup do Servidor de conteúdo e se o software antivírus foi interrompido. Se você
não fez o backup ou parou o software antivírus, cancele o assistente e conclua essas ações. Em
seguida, execute o assistente novamente. Se você clicar em Cancelar, o sistema não será
alterado.

Você também pode clicar em Concluir para sair do assistente sem fazer alterações. Se algum
teste falhou, você não pode continuar. Verifique a configuração externa do NAS e as informações
inseridas e tente novamente. Etapa 9 Quando o processo estiver concluído, clique em Concluir.
Não é necessário reiniciar o servidor. Os registros do Assistente do Estudo de caso dividido em
temas estão disponíveis em E:\logs\SetupUtility. Para verificar o novo local da mídia, navegue até
Management Settings > Server Overview

