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Introdução

Este documento descreve como resolver um erro “verifica por favor se o tipo do exemplo cumpre
o requisito mínimo de hardware e/ou tem as imagens do serviço traçadas corretamente. ” Quando
você que distribui o aplicativo

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

CloudCenter GUI●

Tipo do exemplo●

Ambiente do desenvolvimento●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

CloudCenter 4.8.x●

Ambiente do desenvolvimento●

Tipo do exemplo●

A informação neste documento foi criada dos dispositivos em um ambiente de laboratório privado
específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.



Problema

Quando você adiciona um perfil do aplicativo novo, acontece bastante que você ajusta requisitos
mínimos de hardware específicos para que um aplicativo seja executado para um aplicativo
modelado. Quando um aplicativo é distribuído contudo você pode bastante frequentemente
receber um erro ao distribuir um aplicativo

“Verifique por favor se o tipo do exemplo cumpre o requisito mínimo de hardware e/ou tem as
imagens do serviço traçadas corretamente. “Segundo as indicações da imagem

Solução

 Para resolver a edição, siga por favor etapas

Etapa 1. O início de uma sessão ao CCM GUI > navega à página do perfil do aplicativo.

Etapa 2. O Righ-clique ao perfil do aplicativo > seleto edita/atualização no perfil do App em que
você está batendo este erro.



Etapa 3. Navegue ao modelador da topologia > selecionam o serviço > clicam sobre
especificações do recurso de Minumum.

Etapa 4. Note abaixo da UCP/Memória e do armazenamento se especificado em sua
especificação do recurso.

Etapa 5. Caso que se você está usando a verificação da nuvem de Vmware se o tipo do exemplo
combina com o tipo criado do exemplo sob seus ajustes das regiões. 



Note: Para todas nuvens restantes do público, o tipo do exemplo é já grupo criado por
CloudCenter

Etapa 6. Navegue aos ambientes > editam o ambiente onde você deseja distribuir os aplicativos

Etapa 7. Seleto defina ajustes da nuvem do padrão da parte inferior da página > selecionam todos
os tipos do exemplo para combinar acima com seu aplicativo feito sob encomenda.



Etapa 9. Clique feito sobre > feito.

Etapa 10. Distribua o aplicativo com o ambiente selecionado do desenvolvimento > em seguida >
você poderá ver todo o tipo do exemplo que combina? acima com da configuração de hardware
ajustada para o perfil do aplicativo.



Etapa 11. A batida distribui para aplicativos de distribuição.
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