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Introdução

Este documento explica o processo de instalação de vCUSP virtual em um host de ESXi.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco unificou o proxy do SORVO (o LIMITE)●

Saque do sistema de Unified Computing (UCS)●

Artigos e ações exigidos antes que você aplicar as etapas descritas neste documento

Cisco unificou o arquivo dos ÓVULOS do proxy do SORVO (LIMITE).●

Server do sistema de Unified Computing (UCS)●

VMware ESXi (que começa com versão 5.1) deve ser instalado no server UCS.●

A configuração de rede deve ser feita no host de ESXi antes de distribuir os ÓVULOS do
LIMITE.

●

Host físico com os seguintes requisitos de hardware:●

    vCPU = 2

   Memória = 4GB

   Disco rígido = 80GB

   Rede: Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de seu VLAN

Suporte a plataforma de VMware ESXi: A versão suportada mínima é 5.1●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:



Server UCSC-C240-M4S.●

Versão de VMware ESXi distribuída:- ESXi 6.0U2●

Versão do LIMITE:- 9.0.1●

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 sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Sobre os trabalhos em rede de ESXi

Este documento usa a configuração de rede de comunicação utilizando o interruptor padrão no
host de ESXi. Você pode igualmente usar um virtual switch distribuído (DV) também.

Um interruptor do padrão de rede, virtual switch (vSwitch), é responsável para conectar máquinas
virtuais a uma rede virtual. Um vSwitch trabalha similar a um interruptor físico -- com algumas
limitações -- e controles como as máquinas virtuais se comunicam um com o outro.

Este é o mesmo instantâneo padrão da configuração de switch do host de ESXi.

  

                                          



Configuração
Etapas para distribuir o server do LIMITE

Etapa 1. Distribua os ÓVULOS do LIMITE no host de ESXi:

              Clique sobre a opção Browse e transfira arquivos pela rede os ÓVULOS do LIMITE arquivam de sua máquina local.

                              



Etapa 2. Confirme detalhes do molde OVF.

            



Etapa 3. Especifique um nome para o desenvolvimento e para a identificação fácil de seu dispositivo.

           



Etapa 4. Selecione o formato do disco.

           

           



Etapa 5. Selecione a rede VM em que você quer distribuir o dispositivo.

         



Etapa 6. Confirme os detalhes e clique sobre a opção do revestimento para distribuir o VM.

           



Etapa 7. A instalação VM nos progres.



Etapa 8. Desenvolvimento dos COPOS VM terminado. Highlighted é o VM.

           



Etapa 9. Selecione o LIMITE VM e clique sobre a aba do console.

          



Etapa 10. Incorpore os detalhes necessários a fim obter a Conectividade como o endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT, subnet mask, gateway padrão, endereço DNS, username do
endereço NTP/senha.

           



Etapa 11.     Uma vez que a configuração salvar a instalação dos scripts de shell começa.

           



Etapa 12.    Pronto para uso o LIMITE VM.

           



Etapa 13.     Datilografe o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT no navegador da Web e o início de uma sessão ao server do LIMITE.

     





Configurar subinterfaces no vCUSP usando o comando line interface(cli)

 Você pode definir relações secundárias múltiplas no vCUSP e não há nenhuma limitação
específica no número de relações secundárias do lado do vCUSP.

Este é um exemplo para criar uma relação secundária.

Abra a sessão SSH a seu vCUSP1.
 Configurar a subinterface para os FastEthernet 0 configuram abaixo o terminal:2.

Interface FastEthernet 0.10

ip address 10.64.86.229 255.255.0.0

end

 3. Emita intefaces do comando show para verificar:



Nota: A criação da subinterface nos FastEthernet 1 não é possível a partir de agora.
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