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Introdução

Após a instalação inicial de Hyperflex, se há uma necessidade de adicionar adicional

1. Crie o vlan de UCSM

2. Permita-o nos moldes vlan na pergunta,

3. Crie um grupo de porta nos vSwitches e permita o vlan nele.

Toda a esta pode nós conseguiu executando o script do post_install do instalador de Hyperflex.

UCS: Unified Computing System

UCSM: Gerenciador de sistema do Unified Computing

Contribuído por Himanshu Sardana, por Mohammed Majid Hussain e por Steven tarde,
coordenadores de Cisco CX

Adicionando Vlans adicional após a instalação de Hyperflex

Nós planejamos adicionar 999 vlan ao UCS e aos grupos de porta que correspondem a todos os
server

Instalação inicial:

1. 999 vlan não existem no vSwitch da vm-rede



2. Não existe nos vlans em UCSM



3. Nem existe no molde da vm-rede 



Processo da adição VLAN:

Para adicionar vlans adicionais após a instalação do hyperflex, nós executaríamos o comando
seguinte do instalador do hyperflex

root@Cisco-HX-Installer-Appliance:~# post_install --cluster-ip 10.xx.xx.xx --vlan --ucsm-ip

10.xx.xx.xx --vc-url 10.xx.xx.xx --org HX-Cluster-DCN

 Logging in to controller 10.xx.xx.xx

HX CVM root password:

 Getting ESX hosts from HX cluster...

vCenter URL: 10.xx.xx.xx

Enter vCenter username (user@domain): administrator@vsphere.local

vCenter Password:

Found datacenter HX DC-Cluster

Found cluster HX-Cluster-DCN

 UCSM Username: admin

 UCSM Password:

 Port Group Name to add (VLAN ID will be appended to the name): test

VLAN ID: (0-4096) 999

Adding VLAN 999 to FI

 Adding VLAN 999 to vm-network-a VNIC template

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx    ---> We have a 4 node cluster in this example, so the vlan is

being added to each server.

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Add additional VM network VLANs? (y/n) 

Nota: Nós não podemos especificar uma escala dos vlans, nós teremos que adicionar-los dentro
um de cada vez

Sintaxe: post_install --<HX_Connect_IP> conjunto-IP --vlan --ucsm-IP <UCSM_IP> --
<vCenter_IP> VC-URL --<Org_Name_In_UCSM> do org

Após a adição VLAN:

1. Nós podemos ver que 999 vlan são adicionados sob Vlans em UCSM.



2. É adicionado igualmente no molde da vm-rede



3. Nós podemos igualmente ver o vlan no vSwitch da vm-rede

Nota: Certifique-se usar a mesma versão do instalador que o conjunto ao executar esta
operação


	Adicionando VLAN após a instalação de Hyperflex
	Índice
	Introdução
	Adicionando Vlans adicional após a instalação de Hyperflex
	Instalação inicial:
	Processo da adição VLAN:
	Após a adição VLAN:



