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Inleiding

Dit document beschrijft een probleem dat u tegenkomt wanneer u probeert een licentie te
installeren op een Cisco Nexus 7000 Series-switch en biedt een oplossing voor het probleem.

Probleem

Wanneer u probeert een licentie te installeren op een Nexus 7000 Series-schakelaar via de
opdracht installatielicentie, keert de switch deze fout terug:

Nexus7k# install license bootflash:MDSxxxxxxxx.lic

Installing license failed:

SERVER line in license should have "this_host ANY"

Oplossing

Deze fout duidt erop dat er een opmaakprobleem is met het licentiebestand, meestal met
ontbrekende tekens voor de tegenzet van het voertuig. U kunt het licentibestand met deze
procedure bewerken om dit probleem op te lossen:

Open het .lic-bestand met een teksteditor.1.
Kopieert de inhoud van het bestand naar een nieuw tekstbestand en voegt deze toe.2.
Zorg ervoor dat de tekst op deze manier is opgemaakt:
SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT FM_SERVER_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \

      VENDOR_STRING=

        \

3.



   

     HOSTID=VDH=xxxxxxxxxxx \

      NOTICE="

        \

     

        " SIGN=xxxxxxxx

Opmerking: In de licentiesoftware dient de vervoerswinst na "ANY" en "cisco" te worden
gebruikt voordat de "INCREMENT" begint.
Sla het bestand op als type alle bestanden (codering ANSI).4.
Kopieer het nieuwe bestand naar de flitser van de schakelaar en probeer het opnieuw te
installeren met de opdracht Installeer de licentie.Opmerking: Met Nexus Operating System
(NX-OS) software release 6.2 en later corrigeert de switch automatisch de opmaak van het
licentibestand voordat deze verder gaat met de licentieinstallatie wanneer de opdracht
Installeer licentie wordt uitgevoerd met het optionele bestandsindeling-trefwoord. Voor meer
informatie moet het referentie Cisco bug-ID CSCtq89835 - Licentiebestand zelfs werken
indien verwerkt via een MAC.

5.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCtq89835
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