Cisco Intersight - A instalação de Hyperflex, & da
configuração; Desenvolvimento em VMware
ESXi
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Introdução
Cisco Intersight, simplifica operações do centro de dados entregando o como-um-serviço do
Gerenciamento de sistemas, aliviando a necessidade de manter ilhas da infraestrutura de
gerenciamento dos em-locais.
Cisco Intersight fornece um wizard de instalação para instalar, configurar, e distribuir conjuntos de
Cisco HyperFlex — borda HX e FI-anexado. O assistente constrói uma definição da PREconfiguração de seu conjunto chamado um perfil do conjunto HX. Esta definição é uma
representação lógica dos Nós HX em seu conjunto HX e inclui
As credenciais de segurança para HyperFlex aglomeram-se como a senha do controlador
VM, o username do hypervisor, e a senha.
Exigências do servidor de configuração, firmware, etc.
Conectividade — rede upstream, rede virtual, etc.
Este documento fornece as etapas e o screen shot de como distribuir conjuntos FI-anexados de
Hyperflex usando o intersight.
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Pré-requisitos
Requisitos
Versões suportadas para disposições FI-anexadas HX do conjunto
Componente
M4, server M5

Versão/liberação
HX220C-M4S
●

HXAF220C-M4S
HX240C-M4SX
HXAF240C-M4S
HX220C-M5SX
HXAF220C-M5SX
HX240C-M5SX
HXAF240C-M5SX
Plataforma dos dados de Cisco HX (HXDP) 2.6(1e), 3.0(1i), 3.5(1a), 3.5(2a)
Conector do dispositivo
Auto-promovido por Cisco Intersight
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Conectividade de Intersight

Considere as seguintes condições prévias que referem-se a conectividade de Intersight
Certifique-se de que o conector do dispositivo no exemplo correspondente do gerente UCS
corretamente está configurado para conectar a Cisco Intersight e reivindicado.
Todos os conectores do dispositivo devem corretamente resolver svc.ucs-connect.com e
permitir conexões de HTTPS iniciadas de partida na porta 443.
A versão do instalador de Hyperflex até 3.5(2a) apoia o uso de um proxy HTTP, exceto
quando o conjunto é desmovido e não é nova da fábrica.
Todas as interfaces de gerenciamento do controlador VM devem corretamente resolver
download.intersight.com e permitir conexões de HTTPS iniciadas de partida na porta 443. A
versão atual do instalador HX apoia o uso de um proxy HTTP se a conectividade de Internet
direta é não disponível, exceto quando o conjunto é desmovido e não é nova da fábrica.
O server ESX, a rede de controlador HX, e o host pretendidos do vCenter devem ser
acessíveis através das interfaces de gerenciamento da interconexão da tela UCS.
Começando com liberação HXDP 3.5(2a), o instalador de Intersight não exige um controlador
que instalado fábrica o VM a esta presente nos server de HyperFlex. Contudo, esta exigência
ainda será aplicável se a Conectividade a Intersight é com um proxy HTTP. Todos os server
NOVOS HX podem ser reais distribuído com um proxy HTTP.
Outras exigências
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Requisitos de software
Exigências físicas
Requisitos de Rede
Exigências da porta
Informações de implementação

Componentes Utilizados
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Cisco Intersight
Cisco UCSM
Server de Cisco HX
Cisco Hyperflex
VMware ESXi

●

VCenter de VMware

Configurar
Diagrama de Rede
●

Cisco Intersight fornece uma maneira fácil distribuir conjuntos de HyperFlex incluindo o
instalador de HyperFlex em todas as edições de Cisco Intersight.

Configuration Steps
Etapa 1. Entre a Cisco Intersight e selecione a conta de usuário como mostrado abaixo

Etapa 2. No painel clique sobre a aba dos dispositivos no painel correto.

Etapa 3. Sob dispositivos, clique sobre a reivindicação um dispositivo novo

Etapa 4. Entre ao gerente UCS, consulte ao Admin - > conector do dispositivo. Clique sobre
ajustes para configurar o modo de acesso e a configuração de proxy

Etapa 5. No gerente UCS, consulte ao Admin - > conector do dispositivo. Permita o botão Toggle
Button do Gerenciamento de Intersight e obtenha o identificador de dispositivo e o código da

reivindicação.

Etapa 6. Na conta de Intersight, use o código e o identificador de dispositivo da
reivindicação (capturados na etapa 5) para reivindicar o dispositivo. O domínio UCSM é
reivindicado agora.

Passo 7. Verifique sob dispositivos para confirmar as mostras novas do domínio “conectadas” e
“reivindicadas”. Também, certifique-se de você tenha agora a opção para cruzar o lançamento
UCSM UI e UCSM CLI de Intersight.

Etapa 8. Sob perfis do serviço, o clique cria o perfil do conjunto de Hyperflex

Etapa 9. Configurar o perfil do serviço usando as etapas abaixo,
Tarefas gerais

Configuração de grânulos - Segurança

Configuração de grânulos - DNS, NTP e fuso horário

Configuração de grânulos - configuração do vCenter

Nota: - Para a configuração do vCenter recomenda-se saltar o vCenter Único-Sinal-no server.
Verifique por favor abaixo da página 27 do documento,
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflexhx-series/whitepaper-c11-740456.pdf
Configuração de grânulos - Configuração do armazenamento

Configuração de grânulos - Auto apoio

Configuração de grânulos - IP & hostname

Configuração de grânulos - Configuração UCSM

Configuração de grânulos - Rede

Configuração de grânulos - Armazenamento externo (opcional)

Se permitido, encha o nome VSAN e o VSAN ID para FI A e FI B respectivamente.

Configuração de grânulos - Ajustes do proxy (opcional)

Configuração de grânulos - Rede de armazenamento de Hyperflex

Etapa 10. Selecione os server como parte de uma atribuição do nó.

Etapa 11. Configurar e confirme o IP de Hypervisor & o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT do controlador do armazenamento para a configuração de nó,

Etapa 12. Clique validam & distribuem e verificam o estado de progresso e esperam a instalação
para terminar.

Etapa 13. Verifique o estado de progresso e espere a instalação para terminar.

Etapa 14. Verifique por favor que o conjunto é EM LINHA e SAUDÁVEL e SIDO EXECUTADO o
script post_install.py.
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SSH ao endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do gerenciamento de grânulos
e ao início de uma sessão usando o username do <root> e à senha do controlador VM
fornecida durante a instalação.
Cole o comando seguinte no shell, e a batida entra: /usr/share/springpath/storfs-misc/hxscripts/post_install.py

Verificar
Etapa 1. Verifique o estado do perfil do serviço sob perfis do serviço.

Etapa 2. Sob o conjunto de Hyperflex, confirme a saúde do conjunto HX e outros detalhes,

Etapa 3. Clique o nome HX-2 e consulte para perfilar detalhes, verifique os seguintes detalhes
inferiores,
Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do gerenciamento de grânulos
ID de VLAN do armazenamento
Fator de replicação
Tipo do conjunto
Verifique as vários políticas e detalhes do nó sob a configuração,
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Etapa 4. O lançamento transversal Hyperflex conecta dos conjuntos de Hyperflex em Intersight e
verifica que o estado do conjunto de Hyperflex conecta.

