
Pesquise defeitos edições de encaixe de
HyperFlex com vCenter de VMware 
Índice

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Passos de Troubleshooting
Análise do log 
Coleção do log
Mensagens de erro de exemplo

Introdução

Este documento descreve as etapas para pesquisar defeitos a edição de encaixe de HyperFlex
que ocorre após a instalação/desenvolvimento ou a elevação nova de um conjunto de HyperFlex
à versão 3.0(1c).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco HyperFlex●

VCenter de VMware●

Componentes Utilizados

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

Versão 3.0(1c) de HyperFlex●

UCS C240M5●

VCenter 6.0 ou 6.5 de VMware●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Passos de Troubleshooting

Etapa 1. Verifique que você não vê o HyperFlex de encaixe no cliente web do vCenter. Navegue



para dirigir > lista e verificação globais do inventário se o de encaixe é visível no vCenter. O de
encaixe deve ser apenas Switches abaixo distribuído segundo as indicações da imagem.

Etapa 2. Assegure-se de que o usuário de login do vCenter tenha o privilégio completo admin.

Etapa 3. Verifique para ver se o sibilo do vCenter ao IP do gerenciamento de grânulos HX
trabalhou (CMIP).

Etapa 4. Verifique se o sibilo ao CMIP era intermitente a fim isolar a edição do IP duplicado.

Etapa 5. Verifique que o de encaixe esteve instalado através do vCenter controla o navegador do
objeto (MULTIDÃO). Encontre o domínio ID do conjunto antes que você execute esta etapa. A fim
recolher o domínio ID do conjunto, Shell Seguro (ssh) ao CMIP e executado este informação de
cluster stcli do comando D do " | grep - domínio i” segundo as indicações da imagem.

  

Etapa 6. Neste caso, como você pode ver, o domínio ID é c122. Agora, navegue à MULTIDÃO do
vCenter e verifique se a extensão para este de encaixe esta presente. A fim fazer assim, entre ao



IP ou ao FQDN>/mob do <vCenter de https://.

Navegue ao content>extensionManager sob a seção de propriedades e selecione (mais.). Na
parte inferior da lista você verá dois Ramais do springpath. Um de que inclui o domínio ID
recolhido antes.

Etapa 7. A fim validar mais que o HyperFlex de encaixe esteve instalado no cliente web do
vCenter, navegue aos encaixes de Home>Administration>Solutions>Client.

Se você não vê o HyperFlex (Springpath de encaixe) alistado na tabela, clique sob a verificação
para encaixes novos. Isto deve povoar o Springpath de encaixe se esta presente. Isto tomará um
par minutos.

Antes que você verificar para ver se há encaixes novos:



Depois que você verifica para ver se há encaixes novos:



Etapa 8. Reinicie o serviço do cliente web do vSphere (o serviço do vsphere-cliente).

server do vCenter em Windows

Abra o gerenciador do servidor no sistema Windows em que o server do vCenter é
executado.

1.

Navegue ao > serviços da configuração.2.
Selecione o cliente web do vSphere de VMware e clique o reinício.3.

dispositivo do server do vCenter

Use o SSH para entrar ao dispositivo do server do vCenter como a raiz.1.
Pare o serviço do cliente web do vSphere e execute um destes comandos.server 6.0 do
vCenter:preste serviços de manutenção à parada do vsphere-clienteserver 6.5 do
vCenter:controle de serviço --pare o vsphere-cliente

2.

Reinicie o serviço do cliente web do vSphere com a ajuda destes comandos.server 6.0 do
vCenter:preste serviços de manutenção ao começo do vsphere-clienteserver 6.5 do
vCenter:controle de serviço --comece o vsphere-cliente 

3.

Comande saídas do dispositivo do server do vCenter do laboratório:



Etapa 9.Delete a multidão do ["com.springpath.sysmgmt"] do extensionList do vCenter.

Nota: Assegure-se de que você suprima do domínio não utilizado ID somente. Se você
suprime da domínio-identificação incorreta, o conjunto irá off line. Recolha a domínio-
identificação correta da etapa 5. Também, você pode suprimir do conjunto dos anfitriões do
vCenter & aglomera a vista, suprime da entrada da multidão e recreia o conjunto no vCenter
e registrar novamente finalmente o conjunto. Caso que você tem uma dúvida, abra um
SÊNIOR TAC antes que você continue. 

Re-registre novamente de etapa 10. o conjunto HX ao mesmo vCenter.

Execute estes comandos registrar novamente o HX ao vCenter.

root@ucs-stctlvm-116-1:~# stcli cluster reregister --vcenter-datacenter

DATACENTER --vcenter-cluster <CLUSTER> --vcenter-url <vCenterIP> --vcenter-user <USER>

Etapa 11. Espera para que os serviços do cliente web do vSphere venham em linha antes que
você possa entrar para trás, toma sobre os minutos 5 a 10.



Depois que você entra, você deve poder ver a plataforma dos dados de Cisco HX sob sistemas
de Cisco Hyperflex.

Etapa 12. Se isto não trabalha, para verificar para ver se o de encaixe era carregável do
console VCSA SSH. Este teste é isolar toda a edição do Firewall, da questão de porta ou do
certificado.

Com o uso do wget:

sup-ucs-VC: ~ # wget https://<CMIP>/plugins/stGui-1.0.zip   --nenhum-verificação-certificado

Com o uso da onda:

sup-ucs-VC: ~ # onda-v https://<CMIP>/plugins/stGui-1.0.zip 



Etapa 13.Browse ao início de uma sessão de https://vCenterIPaddress/mobthen como
administrator@vsphere.local.

Navegue para satisfazer server do >Extension > do >extensionList de ExtensionManager
["com.springpath.sysmgmt"] >

Isto é como deve olhar. O ExtensionServerInfo mostra o mesmo URL/IP para um conjunto dado
HX. Este deve ser o mesmo IP até à data do CMIP.

Etapa 14. Se a saída da multidão do server não mostra que o mesmo nome de DNS URL, por

https://vCenterIPaddress/mob
mailto:administrator@vsphere.local


exemplo, if[0]ExtensionServerInfo e [1]ExtensionServerInfo era dois nomes de DNS separados
URL, poderia ser uma edição e causar um problema.

Encontre a URL que é o IP do gerenciamento de grânulos. Verifique o DNS no CtrlVM e siga
estas etapas:

Desabilite o DNS do conjunto HX. SSH a algum armazenamento CtrlVM●

Verifique o servidor DNS: mostra dns dos serviços do #stcli (obtenha o IP do servidor DNS)●

Parada DNS: os serviços dns do #stcli removem --server IP> dns <DNS●

Verifique o DNS parado: mostra dns dos serviços do #stcli●

Suprima da multidão do ["com.springpath.sysmgmt"] do extensionList do vCenter (como
coberto em etapa 9.)

●

Registrar novamente o conjunto HX ao vCenter (como coberto em etapa 10.)●

Logout o cliente web do formulário e registre-o para trás. Verifica-se se o de encaixe aparece.●

Adicionar o servidor DNS de volta ao conjunto do hx: os serviços dns do #stcli adicionam --
server IP> dns <DNS

●

Verifique que o servidor DNS está sendo executado: mostra dns dos serviços do #stcli ●

Análise do log 

Coleção do log

1. logs do vCenter - https://kb.vmware.com/s/article/1011641

2. Pacote dos storfs de Hyperflex - https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/hyperconverged-
infrastructure/hyperflex-hx-data-platform/210831-Visual-guide-to-collect-Tech-Support-fil.html

Mensagens de erro de exemplo

os logs e o olhar do virgo do vCenter 1.Check para fora para mensagens se o vCenter está tendo
o communiction emitem com stMgr do conjunto HX.

2. Lugar do log da Virgem VCSA: /var/log/vmware/vsphere-client/logs/vsphere_client_virgo.log

3. Verifique o lugar dos logs do stMgr: /var/log/springpath/stMgr.log e olhar para fora para os
Mensagens de Erro ou as falhas de mensagem que correspondem ao conjunto ou ao vCenter de
Hyperflex de encaixe.

O exemplo entra uma situação do problema:

stMgr failed to return a simple cluster name,

[2016-11-15T19:48:40.542Z] [WARN ] pool-9-thread-1              70000096 100001 200001

com.storvisor.sysmgmt.service.ThriftServiceAccess                 Failed to get cluster name

when checking for cluster access. org.apache.thrift.transport.TTransportException:

java.net.UnknownHostException: cisco-storage-cluster.com

      at org.apache.thrift.transport.THttpClient.flush(THttpClient.java:356)

      at org.apache.thrift.TServiceClient.sendBase(TServiceClient.java:65)

https://kb.vmware.com/s/article/1011641
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-data-platform/210831-Visual-guide-to-collect-Tech-Support-fil.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-data-platform/210831-Visual-guide-to-collect-Tech-Support-fil.html


      at com.storvisor.sysmgmt.StMgr$Client.send_getName(StMgr.java:1308)

      at com.storvisor.sysmgmt.StMgr$Client.getName(StMgr.java:1301)

      at

com.storvisor.sysmgmt.service.ThriftServiceAccess.hasValidAccess(ThriftServiceAccess.java:228)

      at

com.storvisor.sysmgmt.service.util.StorvisorServerCacheForceUpdaterThread.call(StorvisorServerCa

cheForceUpdaterThread.java:28)

      at

com.storvisor.sysmgmt.service.util.StorvisorServerCacheForceUpdaterThread.call(StorvisorServerCa

cheForceUpdaterThread.java:12)

      at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)

      at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)

      at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)

      at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

Caused by: java.net.UnknownHostException: cisco-storage-cluster.com

      at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)

      at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)

      at java.net.Socket.connect(Unknown Source)

      at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(Unknown Source)

4. Abra um SÊNIOR do tac Cisco se isto não ajuda: https://mycase.cloudapps.cisco.com/case

https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
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