
Detalhes da Versão do PlateSpin 
Migrate 12.3
Setembro de 2018
O PlateSpin Migrate 12.3 inclui novos recursos e aprimoramentos e soluciona vários problemas 
conhecidos anteriores. 

A documentação deste produto está disponível nos formatos HTML e PDF no site de Documentação 
do PlateSpin Migrate 12.3 na Web (https://www.netiq.com/documentation/platespin-migrate-12-3).

Este produto contém utilitários não documentados que o Suporte Técnico pode usar para 
diagnosticar ou corrigir problemas.

 Seção 1, “Atualizações da documentação” na página 1
 Seção 2, “O que há de novo na configuração do PlateSpin Migrate (Build 771)” na página 2
 Seção 3, “O que há de novo” na página 2
 Seção 4, “Funcionalidade descontinuada” na página 5
 Seção 5, “Problemas conhecidos” na página 6
 Seção 6, “Problemas solucionados” na página 9
 Seção 7, “Instalando ou atualizando o PlateSpin Migrate” na página 12
 Seção 8, “Informações sobre licenciamento” na página 13
 Seção 9, “Versões anteriores” na página 13
 Seção 10, “Contatando a Micro Focus” na página 13
 Seção 11, “Informações Legais” na página 13

1 Atualizações da documentação
1.1 Setembro de 2018

Localização Mudança

Seção 2, “O que há de novo na configuração do 
PlateSpin Migrate (Build 771)” na página 2

Esta seção é nova.
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2 O que há de novo na configuração do PlateSpin 
Migrate (Build 771) 
Um novo arquivo de Configuração do PlateSpin Migrate 12.3 (Build 771, PlateSpinMigrateSetup-
12.3.0.771.exe) está disponível no site de Downloads do PlateSpin Migrate 12.3. Esse arquivo 
substitui o arquivo de Configuração do PlateSpin Migrate 12.3 (Build 687, PlateSpinMigrateSetup-
12.3.0.687.exe). 

O arquivo de Configuração do PlateSpin Migrate 12.3 (Build 771) resolve um problema detectado no 
Servidor do PlateSpin Migrate (do Build 687) que impedia migrações bem-sucedidas para Amazon 
Web Services. Use o arquivo de Configuração do PlateSpin Migrate 12.3 (Build 771) de substituição 
nas instalações do seu Servidor do PlateSpin Migrate.

Importante: Se você já fez download do arquivo de Configuração do PlateSpin Migrate 12.3 (Build 
687) e está usando a Amazon Web Services como plataforma de destino, deve fazer download do 
arquivo de Configuração do PlateSpin Migrate (Build 771) de substituição e usá-lo no lugar do outro 
para instalar o Servidor do PlateSpin Migrate.

3 O que há de novo 
O PlateSpin Migrate 12.3 inclui vários recursos novos e aprimoramentos. 

Muitas destas melhorias foram feitas como resposta direta a sugestões de nossos consumidores. 
Agradecemos seu tempo e opiniões valiosas. Esperamos que você continue a nos ajudar para que 
nossos produtos atendam às suas necessidades. É possível publicar comentários no fórum do 
PlateSpin Migrate (https://forums.novell.com/forumdisplay.php/1337-Platespin-Migrate), nos Fóruns 
da Micro Focus, nossa comunidade online que também inclui informações do produto, blogs e links 
para recursos úteis. 

 Seção 3.1, “Migrações automatizadas para Amazon Web Services” na página 2
 Seção 3.2, “Migrações automatizadas para VMware Cloud on AWS” na página 3
 Seção 3.3, “Migrações automatizadas entre nuvens” na página 3
 Seção 3.4, “Suporte ao VMware vCloud Director 9.1” na página 3
 Seção 3.5, “Suporte ao cluster do VMware como um cluster ou como hosts” na página 3
 Seção 3.6, “Suporte a MPIO aprimorado” na página 3
 Seção 3.7, “Aprimoramentos de segurança para protocolos TLS” na página 3
 Seção 3.8, “Melhorias na configuração do PlateSpin” na página 4
 Seção 3.9, “Configurações suportadas” na página 5

3.1 Migrações automatizadas para Amazon Web Services
O PlateSpin Migrate 12.3 aprimora a Interface da Web do PlateSpin Migrate para suportar a 
migração automatizada das cargas de trabalho de origem para a Amazon Web Services (AWS). 

Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos no Guia do Usuário:
 “Pré-requisitos de migração para a Amazon Web Services”
 “Migração para Amazon Web Services”
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3.2 Migrações automatizadas para VMware Cloud on AWS
O PlateSpin Migrate 12.3 aprimora a Interface da Web do PlateSpin Migrate para suportar a 
migração automatizada das cargas de trabalho de origem para o VMware Cloud (VMC) on Amazon 
Web Services. Consulte “Pré-requisitos de migração para o VMware Cloud on AWS” no Guia do 
Usuário.

Você adiciona um destino do VMware Cloud on AWS, e esse destino é descoberto e processado 
como um Cluster do VMware DRS. Consulte “Descoberta de destino na interface da Web” no Guia 
do Usuário.

3.3 Migrações automatizadas entre nuvens 
O PlateSpin Migrate 12.3 inclui suporte para as seguintes migrações entre nuvens (C2C) sem 
necessidade de VPN: 

 Da AWS para Azure
 Do Azure para AWS
 Da AWS para vCloud
 Do vCloud para AWS
 Do Azure para vCloud
 Do vCloud para Azure

Consulte “Pré-requisitos para migrações entre nuvens” no Guia do Usuário. 

3.4 Suporte ao VMware vCloud Director 9.1
O PlateSpin Migrate 12.3 inclui suporte à migração para o VMware vCloud Director 9.1.

3.5 Suporte ao cluster do VMware como um cluster ou como hosts
O PlateSpin Migrate 12.3 inclui o recurso na Interface da Web do Migrate para adicionar um Cluster 
de destino do VMware DRS como Cluster do VMware DRS ou como Cluster do VMware DRS como 
Hosts. Consulte “Descobrindo plataformas de destino”.

3.6 Suporte a MPIO aprimorado 
Consulte “Multipath I/O” no Guia do Usuário.

3.7 Aprimoramentos de segurança para protocolos TLS
O servidor do PlateSpin Migrate 12.3 usa o protocolo TLS (Transport Layer Security) 1.0, 1.1 ou 1.2, 
dependendo dos protocolos suportados e habilitados no OS do host. Consulte “Configurando 
protocolos TLS para hosts do Migrate” no Guia de Instalação e Upgrade.

Para instâncias de banco de dados remoto, os seguintes requisitos adicionais devem ser atendidos:
 Servidor do Migrate: Instale o Microsoft SQL Server Native Client no servidor de host antes de 

instalar o PlateSpin Migrate.
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 Servidor SQL Externo: Se o TLS 1.0 estiver desabilitado no host de Servidor do PlateSpin 
Migrate, o banco de dados remoto e o host em que o banco de dados reside devem suportar o 
TLS 1.2. Consulte Suporte a TLS 1.2 para o Microsoft SQL Server (Artigo da Base de Dados de 
Conhecimento da Microsoft 3135244) (https://support.microsoft.com/en-us/help/3135244/tls-1-
2-support-for-microsoft-sql-server) no Suporte da Microsoft.

Para obter informações sobre como usar o TLS 1.2 para conexões de carga de trabalho de origem 
com o PlateSpin Migrate 12.3, consulte “Configurando cargas de trabalho de origem para conexão 
por meio do TLS 1.2” no Guia do Usuário.

3.8 Melhorias na configuração do PlateSpin
O PlateSpin Migrate 12.3 inclui os seguintes parâmetros de Configuração do PlateSpin: Consulte 
Definindo as configurações avançadas do PlateSpin para AWS.

Parâmetro Descrição

AwsInstanceTypeForReplicationEnvironment Especifica o tipo de instância da AWS a ser usado 
para a VM de Ambiente de Replicação do PlateSpin 
na AWS. O valor padrão é t2.micro. 

Defina o valor desse parâmetro como o tipo de 
instância da AWS que você deseja usar para a VM 
de Ambiente de Replicação.

AWSPriceListRegion Especifica a região da AWS cujo endpoint da lista de 
preços da AWS é usado para descobrir os tipos de 
instância suportados da AWS. O valor padrão é us-
east-1. 

Porém, se o tipo de instância que você deseja usar 
não constar no endpoint da lista de preços da região 
configurada, defina o valor desse parâmetro como o 
nome da região que tem um endpoint da lista de 
preços com o tipo de instância desejado.

AWSEnableSourceCredentialsForLinuxWithKey
pair

Define se você pode ou não usar as credenciais de 
origem para efetuar login em uma instância de 
destino do Linux na AWS. O valor padrão é False 
(Falso) porque você pode efetuar login na instância 
de destino usando apenas o par de chaves 
configurado no job de migração.

Para habilitar o login na instância de destino do Linux 
na AWS usando o par de chaves configurado no job 
de migração ou as credenciais de origem, defina o 
valor desse parâmetro como True (Verdadeiro).
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3.9 Configurações suportadas
Para obter informações detalhadas e avisos sobre as cargas de trabalho de origem e as plataformas 
de destino suportadas para o PlateSpin Migrate 12.3, consulte “Configurações suportadas” no Guia 
do Usuário.

4 Funcionalidade descontinuada
O Cliente do PlateSpin Migrate 12.3 não suporta mais a migração semiautomatizada para o 
ambiente da Amazon Web Services (AWS). Configure as cargas de trabalho para migração 
automatizada para a AWS usando a Interface da Web do Migrate. 

UseOnlyPublicIPForAWS Por padrão, o Servidor do PlateSpin Migrate é pré-
configurado para permitir endereços IP privados nas 
comunicações durante as migrações para a AWS. Se 
a carga de trabalho de origem não puder se conectar 
ao endereço IP privado do destino da AWS, você 
precisará de um endereço IP público nas 
comunicações durante as migrações para a AWS. 

Para garantir que apenas o IP público seja usado 
durante a migração, defina o valor desse parâmetro 
como True. Você também deve mudar a 
configuração do parâmetro 
SourceListensForConnection de True para False 
para permitir que a carga de trabalho de origem se 
conecte à carga de trabalho de destino.

PartitionAlignmentSizeInKB Define a diferença de alinhamento de disco para as 
cargas de trabalho com partições MBR. O valor 
desse parâmetro é o número de quilobytes (KB) 
desde o início do disco até o limite de alinhamento 
mais próximo. Consulte “Disco não alinhado 
apropriadamente na VM de destino” no Guia do 
Usuário.

VCloudAppTemplateName Especifica o nome do gabarito do vApp a ser usado 
para o Ambiente de Replicação durante as 
replicações do vCloud. Por padrão, o valor desse 
parâmetro é PlateSpin Replication Environment 
(Ambiente de Replicação do PlateSpin). 

Se você editar o nome do Gabarito do vApp para o 
qual você faz upload do pacote OVF do PlateSpin, 
deverá definir o valor desse parâmetro como o novo 
nome do Gabarito do vApp.

Parâmetro Descrição
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5 Problemas conhecidos 
A Micro Focus se esforça para garantir que nossos produtos forneçam soluções de qualidade para 
suas necessidades de software empresarial. Os problemas a seguir estão sendo atualmente 
pesquisados. Se você precisar de mais ajuda para qualquer questão, contate o Suporte e Serviços 
da Micro Focus (http://www.microfocus.com/support-and-services).

Para obter informações sobre os problemas conhecidos nas versões anteriores, consulte Versões 
anteriores.

5.1 Problemas conhecidos referentes a upgrade

5.1.1 Informações ausentes para cargas de trabalho registradas no Agente de 
Migração após o upgrade ou qualquer processo de exportação/importação
Problema: As informações para cargas de trabalho registradas usando o Agente de Migração serão 
perdidas durante o upgrade da versão 12.2.2 para a versão 12.3, ou após qualquer processo de 
exportação/importação usando o utilitário ImportExportAll.bat executado na versão 12.2.2. (Bug 
1089919)

Solução alternativa: Após a conclusão do upgrade ou do processo de exportação/importação, você 
poderá registrar novamente as cargas de trabalho usando o Agente de Migração.

5.2 Problemas conhecidos da migração para o Azure

5.2.1 Erro ao preparar o ambiente de replicação no Azure
Problema: Quando você preparar o ambiente de replicação no Azure, um erro 403 Forbidden 
(Proibido) será exibido se a data e o horário no servidor do Migrate não estiverem configurados 
corretamente. (Bug 1077308)

Solução alternativa: Verifique se a data e o horário estão corretamente configurados no servidor do 
Migrate e prepare novamente a replicação.

5.3 Problemas conhecidos da migração para a AWS

5.3.1 Falha na migração de uma carga de trabalho com discos que têm mais do que 
15 volumes no sistema de arquivos 
Problema: Quando você migra uma carga de trabalho de origem com discos que têm mais do que 
15 volumes no sistema de arquivos, há falha na migração na etapa Creating and Partitioning 
Volumes (Criando e particionando volumes) (Bug 1020176)

Solução alternativa: Nenhuma. A AWS permite no máximo 15 volumes por disco. Você pode anular 
a seleção dos volumes que não serão migrados para reduzir a quantidade de volumes para no 
máximo 15.
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5.3.2 A migração de uma carga de trabalho do Windows Server 2008 R2 para a AWS 
trava durante a substituição quando o tamanho da instância de nuvem é 
configurado como i3.16xlarge
Problema: Se você migrar uma carga de trabalho do Windows Server 2008 R2 para um destino da 
AWS e configurar o job de migração para usar o tamanho i3.16xlarge da instância de nuvem, o job 
de migração travará na etapa AWS(PV)tools Installation (Instalação do AWS(PV)tools) (Bug 
1095580)

Solução alternativa: Configure o job de migração para usar um tamanho da instância de nuvem 
suportado diferente de i3.16xlarge.

5.3.3 O Cliente do PlateSpin Migrate lista incorretamente os destinos da AWS 
descobertos por meio da interface da Web do PlateSpin Migrate e não 
bloqueia as migrações de imagem para a AWS
Problema: Quando você usa o Cliente do PlateSpin Migrate para capturar ou implantar uma 
imagem, o painel Target (Destino) lista incorretamente todos os destinos da AWS descobertos por 
meio da Interface da Web. Embora o Cliente do PlateSpin Migrate não suporte a migração de 
Imagens para a nuvem da AWS, a interface do Cliente permite selecionar um destino da AWS para 
configurar o job de migração da imagem. (Bug 1099822)

Solução alternativa: O Cliente do PlateSpin Migrate não suporta a migração de nenhuma carga de 
trabalho para o destino da AWS. Para implantar ou capturar a imagem, selecione uma plataforma de 
destino suportada pelo Cliente do PlateSpin Migrate.

5.4 Problemas gerais

5.4.1 O nome da VM de destino inclui a string “under PlateSpin control” após a 
operação de sincronização de servidor
Problema: Quando você usa o Cliente do Migrate para executar a operação de Sincronização de 
Servidor para sincronizar as mudanças da origem com a carga de trabalho de destino em um 
servidor ESX, o nome da VM de destino inclui a string (under PlateSpin control)  (sob controle 
do PlateSpin) mesmo após a conclusão bem-sucedida da operação de Sincronização de Servidor. 
(Bug 1102407)
Solução alternativa: Após o término da operação de Sincronização de Servidor, edite manualmente 
o nome da VM de destino para remover a string (under PlateSpin control).

5.4.2 [MPIO] Falha na migração X2P de uma carga de trabalho de origem do Linux 
com partições LVM para um destino do Linux com discos que têm partições 
não LVM
Problema: Quando você usa o workflow X2P para executar uma migração completa de uma carga 
de trabalho do Linux que tem partições LVM para um destino do Linux com discos que têm partições 
não LVM, há falha na migração na etapa Creating and Partitioning Volumes (Criando e 
particionando volumes). (Bug 1096119)
Solução alternativa: Antes de migrar a carga de trabalho, você deve remover manualmente as 
partições existentes na carga de trabalho de destino.
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5.4.3 [MPIO] A partição de troca (swap) não é ativada apropriadamente na máquina 
de destino para migração P2P do Linux usando a sincronização de servidor
Problema: Para migração P2P de cargas de trabalho do Linux usando a Sincronização de Servidor, 
o arquivo /etc/fstab na máquina de destino usa o caminho /dev/sdx# para ativar a partição de 
troca (swap) em vez de usar um nome de dispositivo persistente. A partição de troca (swap) não é 
ativada apropriadamente na máquina de destino. (Bug 1096796)
Solução alternativa: Modifique a entrada de troca (swap) no arquivo /etc/fstab para usar um 
nome persistente para o dispositivo no diretório /dev/disk/by-id, que faz referência ao dispositivo 
de armazenamento por um identificador exclusivo no seguinte formato: /dev/disk/by-id/scsi-
<WWID>-part<número da partição>

1 Efetue login como usuário root na máquina Linux de destino e inicie um console de comando.
2 Determine o WWID e o número da partição necessários para o nome do dispositivo persistente:

1. No prompt de comando, digite cat /etc/fstab para ver as entradas de dispositivo para a 
máquina de destino

2. Veja a entrada atual que ativa a partição de troca (swap). Anote o disco e o número da 
partição.
Na saída de exemplo a seguir, a entrada /dev/sdg2 indica o disco sdg e o número da 
partição 2.

3. No prompt de comando, digite multipath -l para listar os dispositivos de múltiplos 
caminhos.
Na saída de exemplo a seguir, localize sdg e anote o WWID para o respectivo mpathb pai 
como 360002ac0000000000000004d00006312.
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4. Modifique o caminho usado para a partição de troca (swap) no arquivo /etc/fstab.
a. Abra o arquivo /etc/fstab em um editor de texto.
b. Na entrada para a partição de troca (swap), mude o caminho /dev para /dev/disk/

by-id no seguinte formato: 
/dev/disk/by-id/scsi-<WWID>-part<número da partição>
Por exemplo, mude /dev/sdg2 para o seguinte nome persistente:
/dev/disk/by-id/scsi-360002ac0000000000000004d00006312-part2

c. Grave o arquivo /etc/fstab modificado.
5. Reinicialize a máquina de destino.

6 Problemas solucionados
Veja a seguir uma lista de problemas que foram resolvidos nesta versão:

 Seção 6.1, “A migração de uma carga de trabalho do Windows Server 2003 pode travar na 
etapa de configuração do sistema operacional” na página 9

 Seção 6.2, “Após a desinstalação do servidor do PlateSpin, a reinstalação trava em “Installing 
OFX: Enabling STOMP Protocol”” na página 10

 Seção 6.3, “A conversão da transferência com base no arquivo trava ao iniciar a máquina virtual 
para cargas de trabalho UEFI do RHEL 6.3” na página 10

 Seção 6.4, “Sem conectividade de rede em uma VM de destino que foi encerrada após a 
substituição para um cluster do VMware” na página 10

 Seção 6.5, “Falha na conversão da carga de trabalho de origem que tem rótulos de volume com 
caracteres especiais para AWS” na página 10

 Seção 6.6, “Falha na descoberta para cargas de trabalho do Windows na AWS para endereço 
IP privado ou método WMI” na página 11

 Seção 6.7, “A replicação incremental de uma carga de trabalho do Linux com várias NICs para 
um destino de cluster do VMWare trava durante a etapa de cópia de dados” na página 11

 Seção 6.8, “Não será possível migrar uma carga de trabalho do Linux para uma VM de destino 
do Hyper-V por meio da migração semiautomatizada (X2P) se a compactação estiver habilitada 
no job de migração” na página 11

 Seção 6.9, “Não será possível concluir a replicação se a reinicialização de uma atualização de 
antivírus estiver pendente na origem” na página 11

 Seção 6.10, “Os containers de nuvem de destino e as cargas de trabalho associadas não são 
importadas” na página 12

 Seção 6.11, “OL 7.3 UEFI com RHCK: Falha ao preparar substituição de teste” na página 12

6.1 A migração de uma carga de trabalho do Windows Server 2003 
pode travar na etapa de configuração do sistema operacional
Problema: Quando você migra uma carga de trabalho do Windows Server 2003, o job de migração 
pode travar ou resultar em um erro recuperável na etapa Configuring Operating System 
(Configurando o sistema operacional). Reinicie a carga de trabalho de destino para continuar a 
conversão. (Bug 1069833)
Correção: O job de migração é concluído com êxito sem a necessidade de reiniciar a carga de 
trabalho de destino.
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6.2 Após a desinstalação do servidor do PlateSpin, a reinstalação 
trava em “Installing OFX: Enabling STOMP Protocol”
Problema: Após uma desinstalação do Servidor do PlateSpin, se você reinstalá-lo sem reinicializar, 
a instalação poderá travar com a seguinte mensagem:

Status: Installing 
        OFX Enabling STOMP protocol
A função de Mensagens de Eventos do Migrate usa o software RabbitMQ, a linguagem de 
programação Erlang e o STOMP. A desinstalação remove os arquivos instalados, mas não para 
automaticamente os processos relacionados. Se os processos ainda estiverem em execução 
quando você tentar reinstalar o Servidor do PlateSpin, a instalação travará. (Bug 999112)
Correção: Após a desinstalação do Servidor do PlateSpin, os serviços do RabbitMQ serão 
automaticamente interrompidos, e a reinstalação do Servidor do PlateSpin não travará mais.

6.3 A conversão da transferência com base no arquivo trava ao iniciar 
a máquina virtual para cargas de trabalho UEFI do RHEL 6.3
Problema: No Cliente do Migrate, a conversão da transferência com base no arquivo trava ao iniciar 
a máquina virtual para cargas de trabalho UEFI do RHEL 6.3. O diagnóstico para o job de migração 
mostra o seguinte erro:

Configure Target Machine Running Controller > Starting Virtual Machine Running 
Information:32:Task PowerOnVM_Task completed successfully 
Information:32:ChangeVMState: failed to change state to poweredOn, current state 

is poweredOff 
Esse erro foi observado apenas para migrações de carga de trabalho UEFI do RHEL 6.3 que usam a 
transferência de dados com base no arquivo. (Bug 1087728)

Correção: Agora, você pode usar a transferência com base no arquivo para migrar cargas de 
trabalho UEFI do RHEL 6.3.

6.4 Sem conectividade de rede em uma VM de destino que foi 
encerrada após a substituição para um cluster do VMware
Problema: Quando você migra uma carga de trabalho para um Cluster do VMware com um job de 
migração que foi configurado para encerrar o destino após a substituição, o job de migração 
encerrará o destino após a migração bem-sucedida. No entanto, a VM de destino não tem nenhuma 
conectividade de rede quando é ligada. (Bug 1089454)
Correção: A VM de destino é mapeada corretamente para um adaptador de rede VMware e 
apresenta conectividade de rede quando está ligada.

6.5 Falha na conversão da carga de trabalho de origem que tem 
rótulos de volume com caracteres especiais para AWS 
Problema: Quando você migra uma carga de trabalho de origem que tem rótulos de volume com 
caracteres especiais para um destino da AWS, há falha na conversão. (Bug 1017270)
Correção: Agora, você pode migrar as cargas de trabalho de origem com caracteres especiais em 
seus rótulos de volume para um destino da AWS.
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6.6 Falha na descoberta para cargas de trabalho do Windows na AWS 
para endereço IP privado ou método WMI
Problema: Haverá falha na descoberta de uma carga de trabalho do Windows na AWS se você usar 
um endereço IP privado ou se você usar o método de descoberta WMI. Veja a seguir as possíveis 
mensagens de erro:

Cannot connect to named pipe 

Workload authentication failed
(Bug 1012001)
Correção: Agora, você pode usar o endereço IP privado da carga de trabalho ou o método de 
descoberta WMI para descobrir cargas de trabalho do Windows na AWS.

6.7 A replicação incremental de uma carga de trabalho do Linux com 
várias NICs para um destino de cluster do VMWare trava durante a 
etapa de cópia de dados
Problema: Se você executar a replicação incremental de uma Carga de Trabalho do Linux que tem 
várias NICs para um destino de Cluster do VMWare e definir a configuração Replication Networks 
for Source (Redes de Replicação para Origem) do job de migração para usar apenas uma NIC na 
carga de trabalho de origem para o tráfego de replicação, o job travará na etapa Copy Data (Copiar 
Dados). (Bug 1089593)
Correção: Agora, a replicação incremental é concluída com êxito mesmo quando um endereço IP é 
fixado para replicação.

6.8 Não será possível migrar uma carga de trabalho do Linux para uma 
VM de destino do Hyper-V por meio da migração semiautomatizada 
(X2P) se a compactação estiver habilitada no job de migração 
Problema: Quando você usa o workflow semiautomatizado (X2P) para migrar uma carga de 
trabalho do Linux para uma VM de destino do Hyper-V, haverá falha no job de migração com o 
seguinte erro se a opção Enable Compression (Habilitar Compactação) na configuração de rede do 
job estiver selecionada para permitir a compactação de dados durante a transferência. (Bug 
1089276)

Message Exception happened in Compressor Decompressor: 
Compressor::RunDecompressor(). 
Correção: Agora, você poderá usar o workflow semiautomatizado (X2P) para migrar uma carga de 
trabalho do Linux para uma VM de destino do Hyper-V mesmo se a opção Enable Compression na 
seção Network (Rede) da janela Job Configuration (Configuração do Job) estiver selecionada.

6.9 Não será possível concluir a replicação se a reinicialização de uma 
atualização de antivírus estiver pendente na origem
Problema: Às vezes, as atualizações automáticas para o software antivírus nas cargas de trabalho 
de origem do Windows têm mudanças de sistema pendentes que exigem uma reinicialização. 
Enquanto a reinicialização necessária estiver pendente, qualquer replicação parecerá travada e não 
poderá ser concluída. (Bug 1091267)
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Correção: Siga as etapas documentadas no cenário de solução de problemas “Não será possível 
concluir a replicação se a reinicialização de uma atualização de antivírus estiver pendente na 
origem” no Guia do Usuário.

6.10 Os containers de nuvem de destino e as cargas de trabalho 
associadas não são importadas
Problema: Se a sua senha de usuário para um container de Nuvem de destino mudar ou expirar 
após a exportação do banco de dados e antes da importação dos dados após o upgrade, o container 
não será importado, e as configurações de carga de trabalho associadas serão corrompidas no 
banco de dados importado. O container e as cargas de trabalho não são exibidos na Interface da 
Web. As cargas de trabalho ficam visíveis no Cliente do Migrate, mas não podem ser gerenciadas. 
Há uma falha ao readicionar manualmente o container e as cargas de trabalho na Interface da Web 
porque seus objetos já estão presentes no banco de dados. (Bug 1033680)

Correção: A fim de usar o mesmo servidor do Migrate para migrações para o container de Nuvem 
de destino, você deve reinstalar o Servidor do PlateSpin, o que reinicia o banco de dados. Você deve 
reconfigurar todos os containers de destino e as cargas de trabalho.

Para evitar o problema, verifique se as credenciais no banco de dados do Migrate são válidas e não 
foram modificadas para os containers de Nuvem de destino na importação e exportação. Consulte 
“Garantindo credenciais válidas para containers de nuvem de destino” no Guia de Instalação e 
Upgrade.

6.11 OL 7.3 UEFI com RHCK: Falha ao preparar substituição de teste
Problema: Para o Oracle Linux 7.3 UEFI com kernel RHCK, ocorre a seguinte falha ao preparar a 
Substituição de Teste: 

 Para Azure:  Exibe o erro: Configuration service in the target machine does not seem 
to have started. (O serviço de configuração na máquina de destino não parece ter sido 
iniciado.)

 Para vCloud:  The status displays as running but the target VM displays the grub> prompt. (O 
status aparece como em execução, mas a VM de destino exibe o prompt grub>.) 

Esse problema não é observado no OL 7.3 com RHCK para BIOS nem no OL 7.3 com UEK para 
UEFI ou BIOS. (Bug 1067023)
Correção: Para obter informações sobre como modificar o kernel padrão usado para máquinas 
UEFI Oracle Linux, consulte o Artigo da Base de Dados de Conhecimento 7023252.

7 Instalando ou atualizando o PlateSpin Migrate
O PlateSpin Migrate 12.3 fornece o script Install PlateSpin Migrate Prerequisites do PowerShell para 
verificar e instalar o software de pré-requisito e aplicar a configuração apropriada: ASP.NET, IIS e 
.NET Framework. Consulte “Instalando o software de pré-requisito” no Guia de Instalação e 
Upgrade.

Para instalar o PlateSpin Migrate 12.3, consulte “Instalando o PlateSpin Migrate” no Guia de 
Instalação e Upgrade.

Para aplicar o PlateSpin Migrate 12.3 ao Servidor do PlateSpin, você deve ter uma instalação 
existente do PlateSpin Migrate 12.2.2 em uma plataforma Windows suportada, com ou sem patches 
e hotfixes provisórios aplicados. Consulte “Fazendo upgrade do Migrate” no Guia de Instalação e 
Upgrade.
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Nota: Para fazer upgrade de uma instalação existente do Servidor do PlateSpin Migrate 12.2.2 para 
uma nova plataforma host, consulte “Fazendo upgrade para uma nova plataforma host” no Guia de 
Instalação e Upgrade do PlateSpin Migrate 12.3.

8 Informações sobre licenciamento
Para obter informações sobre como ativar uma nova licença, consulte “Licenciamento do produto 
PlateSpin Migrate” no Guia do Usuário.

9 Versões anteriores
Para acessar a documentação que acompanha as versões anteriores, visite o site de Documentação 
do PlateSpin Migrate 12.3 na Web e mova a barra de rolagem até Previous Releases (Versões 
Anteriores).

10 Contatando a Micro Focus
Se você tiver sugestões para melhorar a documentação, clique em comment on this topic (comentar 
sobre este tópico) na parte inferior das páginas HTML ou envie um e-mail para Documentation-
Feedback@netiq.com.

Para problemas específicos do produto, contate o Suporte da Micro Focus em https://
www.microfocus.com/support-and-services/.

Há mais informações técnicas ou orientações disponíveis em diversas fontes:

 Documentação do produto, artigos da Base de Dados de Conhecimento e vídeos: https://
www.microfocus.com/support-and-services/

 Páginas da Comunidade da Micro Focus: https://www.microfocus.com/communities/

11 Informações Legais
Para saber mais sobre informações legais, marcas registradas, isenções de responsabilidade, 
garantias, exportação e outras restrições de uso, direitos restritos do Governo dos EUA, política de 
patente e conformidade com FIPS, consulte https://www.microfocus.com/about/legal/.

Copyright © 2018 NetIQ Corporation, uma empresa Micro Focus. Todos os direitos 
reservados.
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