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Introdução

Quando você está pesquisando defeitos Hyperflex com apoio de Cisco, pedi-lo-iam
frequentemente entrar se necessário a todo o SCVM e/ou a ESXi.

Este documento introduz uma das ferramentas o apoio de Cisco que pediria geralmente que você
instalasse de modo que o adminstation dos SCVM se tornasse mais fácil.

Este documento igualmente introdu-lo aos comandos que são úteis na administração do dia a dia
de Hyperflex.

SCVM = máquina virtual do controlador do armazenamento

P.. Como eu ver todo o estado SCVM sem tenho que massa de vidraceiro em cada um separadamente?

A.

Quando você está pesquisando defeitos um problema com apoio de Cisco, quereriam ter um olhar no estado de todos os SCVM em seu ambiente. 

   Para facilitar a administração:

Fow Windows:



   MobaXtermis recomendou ajudar com multiexec em todos os anfitriões de SCVMs e de ESXi

Para o Mac:

  iTerm2 é recomendado ajudar com multiexec em todos os anfitriões de SCVMs e de ESXi

Software do cliente SSH

Download do software URL de MobaXterm: Download do software de MobaXterm●

iTerm2 download do software do download do software URL iTerm2●

MobaXTerm

1. Selecione a sessão

2. Selecione o SSH, entre em crendtials. Repita para o número de sessões que você quer se
lançar

3. Funda as sessões selecionando MultiExec

iTerm2

1. Clique sobre o shell

2. Da “verticalmente seleto separação/horizontalmente com perfil atual” para a sessão que você
quer

3. Funda as sessões selecionando a entrada da transmissão

https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html
https://www.iterm2.com/
https://www.iterm2.com/


Q. Eu não posso parecer recordar um comando e a aba não auto termina?



A. 

Suffix o comando com - h ou --ajuda

Exemplo:

stcli - h

uso: [-h] do stcli

            {sobre, os serviços, vm, dp, instantâneo-programação, conjunto, dispositivo, nó, disco,
líquido de limpeza, datastore, arquivo, Segurança, licença, rebalance}

        

Você poderia igualmente ir à Web CLI e executar os comandos de lá. (Há alguns comandos
acessíveis dentro aqui, mas seu não desenvolvido como o CLI é)

Porque você datilografa os comandos na Web CLI estalarão com sugestões de um punhado

    

Q. Como eu verifico todos o número de série, o modelo e a versão de HXDP de um comando único?



A.   

root@SpringpathController4ZH SN: stcli do ~# aproximadamente

serviceType: stMgr

instanceUuid: 71 904-4 9- -8810- ea4f513

nome: HyperFlex StorageController

lugar: Inglês (Estados Unidos)

número de série: WZJ PN

apiVersion: 0,1

modelNumber: HX220C-M5SX

construção: 3.0.1i-29888 (interno)

displayVersion: 3.0(1i)

apelido e nome:  HyperFlex StorageController 3.0.1i

productVersion: 3.0.1i-29888

P.. Eu quero saber qual meus ESXi e SCVM IPs são?

A.

root@SpringpathController4ZH SN: informação de cluster do stcli do ~#

<++snip++>

nodeIPSettings:

       10.xx.xx.xx:  Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de ESXi do <<<<<<< 

           ----------------------------------------

           ADDR: 10.xx.xx.xx

           stService: hypervisor

           vlanId: 421

           gateway:10.xx.xx.xx

           subnet mask: 255.255.255.224

           método: estático



           ----------------------------------------

           ADDR: 192.xx.xx.xx

           stService: vmotion

           vlanId: 424

           gateway:

           subnet mask: 255.255.255.224

           método: estático

           ----------------------------------------

           ADDR: endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do <<<<<<<<< SCVM de
10..xx.xx.xx

           stService: stctl_mgmt

           vlanId: 421

           gateway: 10..xx.xx.xx

           subnet mask: 255.255.255.224

           método: estático

           ----------------------------------------

           ADDR: 192..xx.xx.xx

           stService: stctl

           vlanId: 424

           gateway:

           subnet mask: 255.255.255.224

           método: estático

           ----------------------------------------

           stService: ipmi

           vlanId: 421

           gateway: 10..xx.xx.xx

           subnet mask: 255.255.255.224



           método: DHCP

A saída do outro esxi e o scvm foram truncados

<++snip++>

Q. Que server de ESXi o SCVM mim registrou em vivo sobre? 

A.

root@SpringpathController4ZH SN: ~# /opt/springpath/storfs-mgmt-cli/getLocalNode.sh

e-b 6-6dc 865 do a-b nodeId=7e c4-b

serialNumber=WZJ PN

chassisSerialNumber=WZJ PN

esxiIP=10.xx.xx.xx

P.. Que é meu IP do gerenciamento de grânulos (HX conectam o IP)?

A. 

Runifconfig - a em esse de todo o SCVM com eth0:mgmtip é o IP do gerenciamento de grânulos

encap do link eth0:mgmtip: Ethernet HWaddr 00:0c:29:0f:61:81 

         inet addr:10..xx.xx.xx Bcast:10..xx.xx.xxMask:255.255.255.224

         ACIMA do MULTICAST RUNNING MTU:1500 Metric:1 da TRANSMISSÃO

A informação pode igualmente ser obtida de 

informação de cluster do stcli

<++snip++>

   mgmtIp:

       ADDR: 10..xx.xx.xx

       stService: mgmt

       vlanId: -1

       gateway:

       subnet mask: 255.255.255.224

       método: estático



<++snip++>

Q. O que são os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT de todos meus SCVM, UCSM e vCenter

A.

informação de cluster do stcli de root@SpringpathControllerMAN 3Z:~# | grep - stctl_mgmt -n5 i
gateway: 192.168.52.30
subnet mask: 255.255.255.224
método: estático
----------------------------------------
ADDR: 10.xx.xx.xx
stService: stctl_mgmt
vlanId: 361
gateway: 10.xx.xx.xx
subnet mask: 255.255.255.224
método: estático
----------------------------------------

ADDR: 10.xx.xx.xx
stService: stctl_mgmt
vlanId: 361
gateway: 14.xx.xx.xx
subnet mask: 255.255.255.224
método: estático
----------------------------------------

ADDR: 10.xx.xx.xx
stService: stctl_mgmt
vlanId: 361
gateway: 10.xx.xx.xx
subnet mask: 255.255.255.224
método: estático
----------------------------------------

informação de cluster do stcli de root@SpringpathControllerMAN 3Z:~# | grep - ucsm i
ucsmOrg: VaultTech
ucsmHostName: 10.xx.xx.xx

informação de cluster do stcli de root@SpringpathControllerMAN 3Z:~# | grep - vcenter i
vCenterUrl: https://10.xx.xx.xx
vCenterClusterId: domain-c55
vCenterDatacenter: DC-HX-06
vCenterSSOURL:
vCenterURL: 10.xx.xx.xx
vCenterDatacenterId: datacenter-50
vCenterClusterName: HX-06

Q. Que eram o NTP, IP DNS outra vez?

https://10.xx.xx.xx


A.

root@SpringpathController4ZH SN: mostra dns dos serviços do stcli do ~#

----------------------------------------

172..xx.xx.xx

----------------------------------------

172..xx.xx.xx

----------------------------------------

root@SpringpathController4ZH SN: mostra NTP dos serviços do stcli do ~#

172..xx.xx.xx

Uso - h encontrar outros serviços 

root@SpringpathController4ZH SN: serviços do stcli do ~# - h

uso: o stcli presta serviços de manutenção ao [-h] {smtp, dns, NTP, asup, sch, remotesupport, o
fuso horário}…

operações relacionadas dos serviços de sistema

argumentos posicionais:

 {smtp, dns, NTP, asup, sch, remotesupport, fuso horário}

                       serviços de sistema do stCli

   comandos smtp apoiados na configuração do armazenamento S TP

                       namespace.

   comandos dns apoiados na Configuração de DNS do armazenamento

                       namespace.

   comandos NTP apoiados na configuração de NTP do armazenamento

                       namespace.

   comandos do asup apoiados na configuração ASUP

                       namespace.

   comandos do sch apoiados na configuração de Smart-callhome

                       namespace.



   comandos do remotesupport apoiados para o apoio remoto.

   comandos do fuso horário apoiados na configuração de zona de tempo

                       namespace.

Q. Posso eu monitorar o estado de meu conjunto no tempo real durante uma elevação?

A.

root@SpringpathControllerGDA LE: sysmtool do ~# --conjunto ns --healthdetail do Cmd | grep -
estado i
Estado: ON-LINE
HealthState: SAUDÁVEL
Razão do estado da saúde: O conjunto do armazenamento é saudável.

P..  Eu sei que do “o armazenamento-sumário do conjunto stcli” me dá a saúde de meu conjunto, mas parece não
retorna a saída. Há algum comando alternativo certificar-se de que o conjunto é saudável antes que eu pressione o
botão de pânico ou o atendimento Cisco apoiar?

A. 

Se você expereince que um sintoma gosta assim

armazenamento-sumário do conjunto do stcli --detalhe

Obtenha o sumário do armazenamento do conjunto falhado:

Aglomere o estado inválido

sysmtool --conjunto ns --informação do Cmd

<++snip++>

Estado da elasticidade do conjunto: SAUDÁVEL

 Falhas de dispositivo persistentes toleráveis: 2

 Pondo em esconderijo as falhas de dispositivo toleráveis: 2

Falhas de nó toleráveis: 1

O conjunto do armazenamento é saudável.

Q. Como eu ver os discos que o SCVM que eu sou tem sobre o acesso a?

A.

root@SpringpathController4ZH SN: lsscsi do ~#



disco ATA SAMSUNG MZ 40 1F3Q /dev/sdb [2:0:0:0]

disco TOSHIBA AL14 0N 5705 /dev/sdc [2:0:1:0]

disco TOSHIBA AL14 0N 5705 /dev/sdd [2:0:2:0]

SSD 48 CS01 /dev/sde do disco ATA INTEL [2:0:3:0]

disco TOSHIBA AL14 0N 5705 /dev/sdf [2:0:4:0]

disco TOSHIBA AL14 0N 5705 /dev/sdg [2:0:5:0]

disco TOSHIBA AL14 20N 5705 /dev/sdh [2:0:6:0]

disco TOSHIBA AL14 20N 5705 /dev/sdi [2:0:7:0]

disco virtual 2.0 /dev/sda de VMware do disco [3:0:0:0]

Você pode igualmente usar-se

sysmtool --disco ns --lista do Cmd

Detalhes do disco:

------------:

UUID: 5000039888436425:0000000000000000

Digite: DISCO

Media: ROTATÓRIO

Uso: PERSISTÊNCIA

Estado: REIVINDICADO

Estado do Runtime: Nenhum

Contagem da lista negra: 0

Pct do progresso: 0.000000

Caminho: /dev/sdg

Capacidade: 1.09T

Uso: 0.00

Tempo do Last modified: 1553031537000

Versão: 0

<++snip++>



P.. Após ter gerado o pacote do techsupport (storfs-apoio), como eu obtenho-o fora do controlador VM?

A.  

SCVM:

/var/support # ls
storfs-support_2019-03-22--17-08-51_SpringpathController4ZH SN.tar.gz

Para o Mac/linux:

scp root@14.39.54.65:/var/support/storfs-support_2019-03-22--17-08-
51_SpringpathController4ZH SN.tar.gz /Users/mohammhu/Desktop/

HyperFlex StorageController 3.0(1i)
senha root@14.39.54.65's:
storfs-support_2019-03-22--17-08-51_SpringpathController4ZH SN.tar.gz 100% 50MB 1.3MB/s
00:38

Sintaxe:

Para copiar arquivos de um host remoto ao host local

scp username@remotehost: <files> /some/local/directory

Para copiar arquivos do host local ao host remoto (se necessário)

<file> username@remotehost do scp: /some/remote/directory

Para Windows: use WINscp ou MobaXterm

MobaXterm:

1. Vá à aba SFTP do painel esquerdo.

2. Mude o diretório ao lugar /var/support.

3. Selecione o pacote do apoio. 

4. Clique sobre o botão da transferência.



WINscp:

1. Lance uma sessão SCP ao IP do SCVM.

2. Clique sobre o botão do diretório pai para obter ao diretório raiz.

3. Nenhum navegue a /var/support.

4. Selecione o pacote do apoio.

5. Clique sobre o botão da transferência.
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