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Introdução

Este documento descreve uma lista de verificação de coisas para procurar se os server de
HyperFlex (HX) integrados com Gerenciamento de Cisco Unified Computing System (UCSM) não
estão descobrindo. 

Antes que você começar

Dica: Certifique-se que o controlador do gerenciamento integrado de Cisco do server
(CIMC) está ajustado às instalações padrão de fábrica para integrar com Cisco UCS
Manager.

Encenação 1 (população do entalhe do adaptador)

Para server de HyperFlex (o exemplo mostra um C240M5) certifique-se de que o LAN modular no
entalhe do cartão-matriz (MLOM) está cabografado à tela interconecta (FIs) assim que descoberta
pode ocorrer.



Nesta encenação, o server não descobrirá porque o entalhe do cartão de interface virtual (VIC)
está sendo obstruído no FIs.

O entalhe MLOM deve ser obstruído no FIs para que a descoberta termine. (MLOM é imperativo
para a descoberta de server de HyperFlex)

Referência: Integração de SingleConnect com Cisco UCS Manager

Encenação 2 (descoberta e política da conexão de gerenciamento)

Certifique-se da política da descoberta do server da cremalheira e da política da conexão de

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0_chapter_010.html#reference_gxw_nf5_xdb


gerenciamento da cremalheira ter não ser alterado

Automóvel reconhecido: Este é o modo de conexão recomendada e do padrão para o server
do montagem de rack das theC-séries. Se o modo de conexão auto-é reconhecido,
imediatamente depois de instituir a conexão física, Cisco UCS Managerdiscovers o server e
os começos da cremalheira que controlam o server baseou na política de gerenciamento
especificada.

●

Usuário reconhecido: Se o modo de conexão USER-é reconhecido, após ter estabelecido a
conexão física, você deve manualmente reconhecer a conexão e especificar o modo de
conexão no comando line interface(cli) do Cisco UCS Manager de GUIor do gerente UCS do
theCisco começar a descoberta. Cisco UCS Managerdoes para não começar o montagem de
rack Serverdiscovery das theC-séries até que você especificar o modo de conexão.

●

Encenação 3 (conectar VIC 1400s a FIs)

Quando obstruir no VIC 1400's ao FIs for consciente dos criterias abaixo.

A seguinte mostra das imagens uma amostra de direto conecta a conectividade física do modo
para o montagem de rack da série C
Server com Cisco UCS VIC 1455. As conexões de porta permanecem as mesmas para Cisco
UCS VIC 1457.

aviso: O uso dos cabos 25GE de cobre passivos não é recomendado. Para mais
informação, veja CSCvq50343 e CSCvq38756

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvq50343
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvq38756


Note as seguintes limitações aplicam-se:
As portas 1 e 2 devem conectar à mesma interconexão da tela, isto é tela-Um.
As portas 3 e 4 devem conectar à mesma interconexão da tela, isto é tela-b.
Isto é devido à arquitetura decanalização interna dentro do cartão.
As portas 1 e 3 são usadas porque as conexões entre as portas 1 e 2 (também 3 e 4)
formam um canal de porta interno.

Cuidado: Não conecte a porta 1 à interconexão A da tela, e a porta 2 à interconexão B. da
tela.
Use as portas 1 e 3 somente. Usando resultados das portas 1 e 2 na descoberta e nas
falhas de configuração.

Encenação 4 (treinamento do link)

Os cartões de Cisco 40Gbps VIC/MLOM (1300/1400) têm opções para a velocidade/treinamento.

Estas opções são (segundo o modelo/firmware/CIMC):

Velocidade Admin Treinamento do link
40Gbps DESLIGADO
40Gbps Ligado
4x10Gbps DESLIGADO
Automático DESLIGADO
Automático LIGADO

Se a velocidade/treinamento errados é escolhida, a seguir os links não podem vir acima e não



obterão a “luz de enlace.”

Isto está confundido frequentemente “por um cartão ruim” enquanto o Troubleshooting do
isolamento conduz “ao cartão ruim” que é o fator comum do estado detrabalho.

Para resolver para um server integrado UCSM

Conecte o teclado/monitor1.
[F8] para configurar CIMC e incorporar o endereço de Protocl do Internet (IP) (configurar
CIMC)

2.

Conecte a porta de gerenciamento à rede/portátil3.
Alcance configurou recentemente IP CIMC para alcançar a interface gráfica de usuário (GUI)
da Web CIMC e para fazer as seguintes mudanças

4.

Veja a configuração VIC através CIMC da Web GUI

Mude a velocidade Admin

Alterar link o treinamento

https://community.cisco.com/t5/data-center-documents/configure-or-change-cimc-ip-address-on-ucs-c200-series-servers/ta-p/3141563
https://community.cisco.com/t5/data-center-documents/configure-or-change-cimc-ip-address-on-ucs-c200-series-servers/ta-p/3141563


Restaure ao padrão de fábrica

Fazer uma “restauração à fábrica” do menu BIOS/[F8] não pode restaurar a configuração VIC.

Restaurar através CIMC da Web GUI dá a opção para restaurar a configuração VIC ao padrão de
fábrica.

5. Recarregue o server e execute CIMC restaurado aos padrões de fábrica. (Pressione o “F8”
chave para incorporar “a configuração CIMC”, sob padrões de fábrica selecionam “o padrão de
fábrica CIMC. Bata o F10 para salvar)
6. Puxe cabos de potência por 30 segundos.
7. Reconecte os cabos 10G.
8. Reconecte cabos de potência e potência sobre.
  Isto começará o processo da redescoberta.

Nota: Este comportamento é seguido como parte de um defeito CSCvq21079

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvq21079


Encenação 5 (má combinação da versão de software)

Se o server de Hyperlfex entrou com uma versão CIMC mais baixo do que o que é exigido para a
permitir de descobrir em UCSM, o server não descobrirá 

Por exemplo, se nós estamos integrando um server HX240c M5 com 6400 Series FIs, a seguir a
versão mínima de CIMC para um HX240c M5 é 4.0(1a)

Server
Versão Mínima de
Software
6200 Series FI UCS

Versão Mínima de
Software
UCS 6332, 6332-16UP

Versão Mínima de
Software
UCS 6454

Versão de software
recomendada
6200 Series FI UCS
UCS 6332, 6332-16UP FI
UCS 6454

C240
M5 3.2(1d) 3.2(1d) 4.0(1a) 4.0(4f)

Referência: Versões de firmware mínimas do host para que os server da cremalheira integrem
com UCSM

A única maneira de certificar-se que este era o caso é converter o server em um servidor
autônomo (configurar CIMC) e promover o firmware com a utilidade da elevação do host (HUU).
(Promovendo o firmware com HUU)

Depois que você promoveu o server ao nível apropriado de CIMC:

1. Recarregue o server e execute CIMC restaurado aos padrões de fábrica. (Pressione o “F8”
chave para incorporar “a configuração CIMC”, sob padrões de fábrica selecionam “o padrão de
fábrica CIMC. Bata o F10 para salvar)
2. Puxe cabos de potência por 30 segundos.
3. Reconecte os cabos 10G.
4. Reconecte cabos de potência e potência sobre.
 Isto começará o processo da redescoberta.

Encenação 6 (serviços da verificação do FI)

Se o server HX é na linha da versão recomendada a ser integrada com UCSM e ainda não
descobre com 6400 FIs em algum firmware 4.0 UCSM:

Verifique da “o estado do pmon mostra” no FIs e veja se somente dois serviços do pmon mostram
o corredor.

UCS-A (local-Mgmt) # estado do pmon da mostra

corredor do svc_sam_samcproxy 0(4) 0 0 nenhuns
corredor do svc_sam_samcstatsproxy 0(4) 0 0 nenhuns

Nota: Isto está sendo seguido como parte de um defeito CSCvo64592 .

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/unified_computing/ucs/release/notes/CiscoUCSManager-RN-4-0.html#concept_DC9C47F7CB5D4EB7B96F216B1ABCE3BC
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/unified_computing/ucs/release/notes/CiscoUCSManager-RN-4-0.html#concept_DC9C47F7CB5D4EB7B96F216B1ABCE3BC
https://community.cisco.com/t5/data-center-documents/configure-or-change-cimc-ip-address-on-ucs-c200-series-servers/ta-p/3141563
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/lomug/2-0-x/3_0/b_huu_3_0_1/b_huu_2_0_13_chapter_011.html
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo64592
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