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Introdução

Este documento fornece a definição para o controlador do gerenciamento integrado de Cisco
(CIMC) GUI, que pendura quando for carregado depois que Firefox está atualizado à versão 55 e
mais recente.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

As série C de Cisco UCS submetem server.●

Controlador do gerenciamento integrado de Cisco (CIMC).●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada nos server autônomos da série C UCS que executam o
firmware 2.0(x) e as versões anterior que exigem o Flash Player.

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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

Note: Quando CIMC GUI são alcançados, o cliente do Gerenciamento deve cumprir ou
exceder os requisitos de sistema mínimo mencionados CIMC em Release Note em termos
do navegador, do sistema operacional, e do ambiente de tempo de execução de java (JRE):
https://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-integrated-
management-controller/products-release-notes-list.html

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-integrated-management-controller/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-integrated-management-controller/products-release-notes-list.html


Informações de Apoio

Este comportamento foi observado após a atualização de Firefox à versão 55.0, que foi
introduzida o 8 de agosto, 2017.

A história da atualização de Mozilla indica cada um atualizações com sucesso instaladas,
segundo as indicações da imagem:

Conforme os Release Note para a liberação de Firefox 55.0, fizeram o Adobe Flash de encaixe
clique-à-ativar à revelia e permitiram-no somente em http:// e em esquemas de https:// URL:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/55.0/releasenotes/

Para mais informação veja o mapa rodoviário de encaixe de Firefox:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Plugins/Roadmap

Quando o Adobe Flash de encaixe (flash da inquietação) dentro de Firefox se ajustar para pedir
para ativar, não dá uma alerta que o aplicativo exige o Flash Player após o início de uma sessão
CIMC ao GUI. Contudo, você vê um retângulo vazio, depois que este retângulo é pressionado, o
ícone de encaixe da notificação aparece para a extremidade esquerda da barra de endereços,
segundo as indicações da imagem:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/55.0/releasenotes/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Plugins/Roadmap


Se você clica a mensagem ou o ícone da notificação para ativar o de encaixe, Firefox alerta-o
com duas opções:

Reserve agora: Ativa o flash somente para uma única visita.●

Reserve e recorde: Ativa o flash para todas as visitas futuras a esse local.●

Uma vez que você permite o de encaixe, o índice faltante está carregado normalmente. (Se não
satisfaz para recarregar outra vez a página e a tentativa).

Problema: CIMC O GUI pendura quando for carregado

Depois que você incorpora o nome de usuário e senha, a página CIMC pendura quando for
carregada e nunca continua mais. CIMC O IP é processo de ping e o SSH trabalha muito bem
onde você pode ver que há uma sessão TCP GUI estabelecida como o comando show que a
sessão do usuário é usada. O aperto de mão da 3-maneira TCP é estabelecido agora muito bem,
mas o navegador mostra que o GUI está pendurado enquanto é carregado.

A edição é reprodutível para CIMC 2.0(x) e versões anterior depois que você atualiza o
navegador de Firefox à versão 55 e mais recente e se o Flash Player não se realiza até a data
dentro do navegador.

Note: A edição não é reprodutível com CIMC o 3.0(x) porque não exige o Flash Player.

Esta imagem mostra o CIMC GUI antes que você entre.



Esta é a imagem depois que você entra.

Sessão SSH a CIMC depois que o início de uma sessão mostra uma sessão TCP GUI, que esteja
estabelecida segundo as indicações da imagem, quando esta sessão do usuário do comando
show for usada.



Solução

Quando o de encaixe instantâneo for ajustado para pedir para ativar após a atualização de Firefox
à versão 55, você pode permitir o de encaixe manualmente com um retângulo vazio de indicar a
notificação. Se você quer executar automaticamente o de encaixe, mude o ajuste do flash da
inquietação de encaixe para ativar no navegador de Mozilla e para assegurar-se de sempre que o
Adobe Flash Player se realize até a data. CIMC GUI são carregados então muito bem.

Note: Há três tipos diferentes de jogadores instantâneos: uma versão de ActiveX para o
internet explorer, uma versão de Chrome construído no navegador e uma versão de encaixe
para Firefox.

Este é o procedimento para permitir automaticamente o Adobe Flash Player em Firefox:

Etapa 1. Abra seu navegador de Firefox, no canto superior direito, clique o ícone da três-barra
e selecione o Adicionar-ONS, segundo as indicações da imagem:



 Etapa 2. No lado esquerdo, encaixes do clique. Então clique o flash da inquietação e selecione-
o ativam sempre, segundo as indicações da imagem:

 Também, assegure-se de que a inquietação de encaixe instantâneo esteja atualizada, a fim fazer
assim, navegar às opções e selecionar a verificação para atualizações, segundo as indicações da
imagem:



A fim verificar se você tem a versão a mais atrasada do Adobe Flash, visita este Web site e o
verifica individualmente para ver se há cada navegador, mostra a versão atual que você tem e
uma tabela das versões as mais atrasadas:

http://get.adobe.com/flashplayer/about/

CIMC estão carregados muito bem enquanto o de encaixe instantâneo é permitido manualmente
com o retângulo vazio ou automaticamente quando o ajuste é mudado para ativar sempre.
Igualmente assegure-se de que o flash da inquietação de encaixe se realize até a data.
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