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Introdução

Este documento descrevem um exemplo de configuração a fim restaurar a tabela da bota de
Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) após a substituição do cartão-matriz do sistema de
Unified Computing (UCS) ou a elevação BIOS que conduzem a uma falha de inicialização do
sistema operacional.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

UCS BIOS●

Configuração de inicialização UCS●

UEFI●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Controlador do gerenciamento integrado de Cisco (CIMC) 4.x●

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 rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio



O cartão-matriz foi substituído ou o BIOS foi promovido e assim que o operating system (OS) não
carreg possivelmente e indica um Mensagem de Erro se o modo de boot precedente, o legado ou
a bota UEFI foram mudados depois que substituição ou elevação do bios.

A mensagem indicada pôde ser “erro interativo do shell v2.0 UEFI…. Nenhum mapeamento
encontrado”.

Problema

Após a substituição do cartão-matriz UCS ou a atualização BIOS, o OS não carreg.

A razão para que a falha carreg o OS previamente instalado é devido ao cartão-matriz da
substituição pode ter o modo de boot diferente UEFI ajustado do que o cartão-matriz que foi
substituído, ou a elevação BIOS fez com que este ajuste revertesse ou mudasse ao padrão.

Solução

Assegure-se de que o modo de boot combine os ajustes que existiram precedente à substituição
do cartão-matriz ou à elevação BIOS.

Para CIMC 4.x:

Etapa 1. Conecte CIMC ao IP através do broswer.

Etapa 2. Selecione o botão menu que é três linhas horizontais.

Etapa 3. Selecione o cálculo.

Etapa 4. Seleto configurar a ordem da bota.

Etapa 5. Selecione UEFI ou legado do modo de boot configurado do menu de gota para baixo a
fim combinar o ajuste precedente.

Etapa 6. Mudanças seletas da salvaguarda.

Etapa 7. Recarregue o server para ter seus ajustes do modo de boot da configuração a ocorrer.

Informações Relacionadas

O guia de configuração GUI do controlador do gerenciamento integrado da série C de Cisco
UCS, libera o capítulo 4.0: Controlando o server

●

O host não carreg depois que você instala ESXi no modo UEFI●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/gui/config/guide/4_0/b_Cisco_UCS_C-series_GUI_Configuration_Guide_40/b_Cisco_UCS_C-series_GUI_Configuration_Guide_40_chapter_0100.html?bookSearch=true#task_4A05B33A0F174263B3BBE88FF3435880
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/gui/config/guide/4_0/b_Cisco_UCS_C-series_GUI_Configuration_Guide_40/b_Cisco_UCS_C-series_GUI_Configuration_Guide_40_chapter_0100.html?bookSearch=true#task_4A05B33A0F174263B3BBE88FF3435880
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.esxi.install.doc/GUID-D1BD27AB-C432-454D-9B2B-DC04E7BA9979.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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