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Introdução

Os dispositivos do Cisco Unified Computing System (UCS) são configurados com hardware RAID
e movimentações associadas para configurar um volume lógico, que forneça a Redundância e
apresente o OS com um único espaço de armazenamento. Este documento descreve as etapas
a:

Suporte a instalação de software existente de Sourcefire●

Remova e substitua as mídias de armazenamento existentes●

Reconfigure o controlador RAID●

Reconfigure o hardware do armazenamento●

Reinstale o sistema operacional●

Restaure o backup●

Pré-requisito

Requisitos de hardware

A instrução neste documento é aplicável nos modelos FS2000 e FS4000 do centro de
gerenciamento de Cisco FireSIGHT.

Este documento é criado usando os dispositivos que estão 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.



Procedimentos

Passo 1: Backup a configuração atual e os dados

1.1.  Início de uma sessão à relação de usuário de web (igualmente conhecida como o GUI) para
o UM.

1.2.  Navegue ao sistema > às ferramentas > ao backup/restauração.

1.3.  Clique o backup Center da defesa. A página alternativa do Gerenciamento publica-se.

1.4 Dê ao backup um nome no campo de nome.

1.5 Certifique-se que a configuração alternativa e os eventos do apoio estão selecionados.

1.6 Clique o botão do backup do começo.

Tip: O arquivo alternativo é um arquivo de tar.gz situado em /var/sf/backups. Use o
SCP ou os outros utilitários de rede para copiar o backup a um lugar seguro quando o
sistema reformatted e for instalado.

Etapa 2. Remova e substitua as mídias de armazenamento existentes

Note: Se você recebeu as unidades de substituição já instaladas em trenós da
movimentação, este procedimento não é necessário: apenas use os trenós que vieram com
as movimentações

2.1.  Pare o sistema e a potência para baixo.

2.2.  Os sistemas devem ser configurados com as movimentações 6 configuradas em duas
fileiras. Um por um comprima a captura da liberação e gire o punho para fora para remover a
movimentação.



2.3.  Desaparafuse as movimentações dos trenós da movimentação. Há quatro parafusos a
remover, que são fixados com esparadrapo da linha. Os parafusos podem ser um tanto difíceis de
remover.

Figura: Quatro parafusos principais de Phillips fixam a movimentação ao trenó: dois em cada
lado.



Note: Substituir o SSDs é o reverso da operação acima. SSDs é geralmente em torno do ¼
densamente, e descansará no fundo do trenó. 

2.5.  Certifique-se que a movimentação é de face para cima no trenó e a potência e as conexões
de dados estão enfrentando a parte traseira do trenó, oposto à alavanca de travamento. A
alavanca de travamento tem um gancho que as capturas no chassi e puxem a movimentação no
sistema que conecta firmemente a ao backplane. A movimentação não pode ser assentada
completamente se o gancho da trava não é contratado inteiramente antes de fechar a alavanca.

Etapa 3. Reconfigure o controlador RAID

3.1.  Põe o sistema acima e espere o RAID BIOS para indicar uma mensagem que indica para
pressionar Ctrl+H para indicar o WebBIOS. Esta é a tela de configuração para o controlador
RAID. Uma vez que o sistema está feito com CARGO e Ctrl+H esteve pressionado, a seguinte
tela está indicada:

3.2.  Começo do clique para começar a configuração RAID.

3.3.  Aqui você pode ver a configuração atual RAID:



3.4.  Este sistema é em serviço com um RAID saudável. Se as movimentações originais têm sido
substituídas já, a unidade virtual faltará e as movimentações mostrarão como o desconfigurado.
Neste caso a configuração existente será removida e reconfigurada. Em qualquer dos casos,
wizard de configuração do clique para começar o processo.

3.5.  Selecione a configuração nova e clique-a em seguida.

3.6.  Se alertado, escolha sim cancelar a configuração atual:

3.7.  Selecione a configuração manual e clique-a em seguida:



3.8.  Selecione as movimentações 6 à esquerda. Você pode usar a chave de controle e o rato
(Ctrl+Click) para selecionar todas as movimentações 6. Se não há nenhum rato, cada
movimentação deve ser selecionada e adicionado um de cada vez usando a aba e as chaves de
seta para navegar e a tecla ENTER para ativar os botões. Com todas as movimentações 6
selecionadas clique adicionar para pôr o botão.

3.9.  Após ter selecionado as movimentações a tela deve olhar como a captação abaixo.
Pressione o botão DG da aceitação finalizou a seleção da movimentação.

3.10.  O dispositivo virtual livre é mostrado agora. O clique adiciona PARA MEDIR em seguida e
clicar.



3.11.  A tela seguinte é o lugar onde os ajustes específicos RAID são configurados.

Note: Na janela à direita, o texto LD seguinte: Os níveis possíveis RAID indicam
o tamanho necessário para cada nível RAID. O RAID 6 é a configuração desejada, e o
tamanho indicado é 3.4888 TB. Este tamanho precisa de ser incorporado como mostrado no
campo seleto do tamanho abaixo.

3.12.  Todos ajustes restantes na mostra da tela acima devem ser deixados inalterados. A
imprensa aceita. Uma mensagem em relação à bateria de backup é indicada, reconhece a
mensagem para continuar. Quando a unidade virtual é alistada como mostrado abaixo, pressione
em seguida, clique aceitam, a seguir clicam sim à salvaguarda da pergunta esta configuração.



3.13.  Um mensagem de advertência parece indicar que todos os dados estarão perdidos nas
movimentações, clique sim.

3.14.  O processo RAID está completo, clica o ícone da porta na barra de ferramentas para retirar
sim e pressionar.

3.15.  Você deve recarregar para terminar o processo.

Etapa 4. Reconfigure o hardware instantâneo do armazenamento

Note: Os sistemas UCS têm uma movimentação interna do flash USB que seja usada pela
instalação de FirePOWER como a separação da restauração do sistema. Este dispositivo
torna-se às vezes “desligou” do sistema e não pode ser detectado pela instalação de
FirePOWER. 

Note: O seguinte processo exige o acesso SSH ao controlador do gerenciamento integrado
de Cisco (CIMC). A configuração CIMC é além do alcance deste documento.

4.1.  Alcance o CIMC com o Shell Seguro (ssh) e o início de uma sessão com a conta admin.
Use o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do CIMC quando você quer
alcançar.

localhost:~$ ssh admin@192.0.2.1

admin@192.0.2.0's password:

CIMC#

4.2.  Mude ao espaço do chassi:



CIMC# scope chassis

CIMC/chassis#

4.3.  Verifique o estado do controlador do flexflash:

CIMC/chassis# show flexflash

Controller Product Name Has Error Firmware Version Vendor Internal State ------------ ----------

------ ---------- ----------------- -------- --------------- FlexFlash-0 Cisco FlexFlash No 1.2

build 258 Cypress Connected

Neste exemplo, o estado do flexflash mostra como conectado. Se mostra desligado, use o
comando seguinte restaurar a separação do flexflash.

4.4.  Mude ao espaço do flexflash e execute o comando reset:

CIMC/chassis# scope flexflash FlexFlash-0

CIMC/chassis/flexflash# reset-partition-defaults SLOT-1

This action will mark the SLOT-1 as healthy primary slot and SLOT-2 (if card existing) as

unhealthy secondary-active. This operation may disturb the host connectivity as well.

Continue?[y|N] y

Verifique o estado outra vez para assegurar-se de que o estado do flexflash esteja mostrando
agora como conectado. A unidade está agora pronta para reinstalar o sistema operacional.

Etapa 5. Reinstale o sistema operacional

Para reinstalar o sistema, navegue à relação CIMC. Esta relação é usada a:

Trace uma imagem ISO a uma movimentação no sistema●

Recarregue o sistema usando a imagem ISO●

Interaja com o instalador●

5.1.  Adquira as mídias de instalação ISO para a liberação de sua escolha e certifique-se que é
acessível do sistema em que você está executando a interface da WEB CIMC.

5.2.  Navegue ao endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT CIMC para alcançar a
relação usando um navegador da Web:



5.3.  Clique o ícone do console KVM.

Note: Você precisará de mandar Javas estabelecer-se corretamente no sistema operacional
e no navegador do cliente a trabalhar corretamente com KVM. 

5.4.  Haverá diversas caixas de advertência que estalam acima sucessivamente a advertência
sobre a utilização de Javas, isso que você está transferindo um aplicativo etc. responde
afirmativamente a cada alerta para continuar. 

5.6.  Você verá a janela de console virtual KVM. Na parte superior no clique da barra de menus o
menu dos Meios virtuais, e o seletos ativam dispositivos virtuais.

5.7.  Agora mapa CD/DVD do clique. Uma janela de navegador do arquivo aparece. Navegue ao
lugar das mídias de instalação ISO e selecione o ISO. Se você não vê a opção do mapa CD/DVD,
certifique-se que você selecionou ativa dispositivos virtuais na etapa precedente.

Note: A opção do mapeamento não é ser visível até ativado.

5.8.  Dispositivo seguinte do mapa do clique.



5.9.  Agora no menu da potência, sistema seleto da restauração (bota morna).

5.10.  Uma vez que Cisco espirra o logotipo aparece começo que pressiona <F6> para obter o
menu da inicialização de sistema. Pressione <F6> uma vez em cada poucos segundos até que
você ver incorporar o menu de seleção da bota… como abaixo:

5.11.  Uma vez que você vê o menu da bota, selecione o artigo etiquetado vDVD1.22 vKVM-
traçado Cisco e pressione-o entram. O sistema carreg agora acima das mídias de instalação
ISO.



A instalação é simples de aqui, você será feita 3 perguntas:

Se você é certo você quer instalar●

Se você quer suprimir de ajustes da rede e da licença●

Évocê certo você quer limpar o sistema e instalá-lo●

Se você reconfigurou suas movimentações, não há nada salvar até a licença e as configurações
de rede, assim que responder sim a todas as 3 perguntas é muito bem.

Etapa 6. Restaure o backup

Configurar as configurações de rede em seu dispositivo como você normalmente para seu
ambiente.

6.1.  Navegue ao sistema > às ferramentas > ao backup/restauração.

6.2.  Selecione o backup da transferência de arquivo pela rede.



Note: Seu arquivo de backup deve estar disponível ao sistema de que você está usando a
relação de usuário de web.

6.3.  Consulte ao arquivo alternativo e selecione-o.

6.4.  Selecione o botão do backup da transferência de arquivo pela rede. Uma vez que transferido
arquivos pela rede, o backup deve estar disponível na lista dos backup do centro da defesa.

6.5.  Selecione a caixa de verificação e clique a restauração.

Note: Seja certo verificar eventos e configuração se isso que você deseja restaurar ambos.
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