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Declaração de Problema:
Depois que a substituição do controlador RAID a identificação NAA do VD foi mudada durante a importação estrangeira da configuração e aquela fez
com que a montagem do datastore falhasse.

Hardware afetado:
UCSB-MRAID12G

UCSC-MRAID12G

Server com os controladores UCSB-MRAID12G RAID:
UCS B200 M4

UCS B200 M5
UCS B480 M5
UCS B420 M4

UCS C220 M4

UCS C240 M4

Firmware afetado:
Firmware de controlador RAID:  24.5.x.x e 24.6.x.x

Exemplo #
*** mrsasctlr.24.5.0-0043_6.19.05.0_NA.bin

o firmware de controlador 24.5.x.x é considerado em todas as liberações UCSM antes de 3.2.*



Release Note de 3.1 #

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/release/notes/CiscoUCSManag
er-RB-3-
1.htmlhttps://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/release/notes/CiscoUCS
Manager-RB-3-1.html

OS afetado:
VMware ESXi

Causa:
Com versões de firmware mais velhas, se há uma má combinação da versão do espaço de trabalho DDF (formato de dados de dispositivo)
encontrada, o controlador FW não pode restaurar o NAA ID de DDF durante a importação estrangeira.

O MR 6.4 tem a versão 1 DDF_WORK_SPACE, visto que o MR 6.10 tem a versão 3 DDF_WORK_SPACE. Umas liberações mais atrasadas de FW
CARGO-MR 6.4, os reparos foram feitas que permitem que o controlador FW restaure NAA IDD de DDF mesmo se uma má combinação do espaço
de trabalho DDF é encontrada. NAA ID não pode ser analisado corretamente quando o firmware de controlador da substituição é velho (exemplo:
24.5.x e 24.6.x). Contudo a versão 24.12.x pode corretamente analisar gramaticalmente NAA ID.

Antes da substituição:
Server 2/2:
   Nome do produto equipado: Server da lâmina do soquete de Cisco UCS B200 M5 2
   PID equipado: UCSB-B200-M5
   VID equipado: V06
   Série equipada (SN): FCH222973K5
   Estado do entalhe: Equipado
   Nome do produto reconhecido: Server da lâmina do soquete de Cisco UCS B200 M5 2
   PID reconhecido: UCSB-B200-M5
   VID reconhecido: V06
   Série reconhecida (SN): FCH222973K5
   Memória reconhecida (MB): 524288
   Memória eficaz reconhecida (MB): 524288
   Núcleos reconhecidos: 28
   Adaptadores reconhecidos: 1
           Unidade virtual 0:
               digite: RAID 1 espelhado
               Tamanho de bloco: 512
               Obstrui: 1560545280
               Operabilidade: Operável
               Presença: Equipado
               Tamanho: 761985
               Ciclo de vida: Atribuído
               Estado da movimentação: Ótimo
               Tamanho da tira (KB): 64
               Política de acesso: De leitura/gravação
               Leia a política: Normal
               Política configurada do esconderijo de escrita: Escreva completamente
               Política real do esconderijo de escrita: Escreva completamente
               Política IO: Direto
               Esconderijo da movimentação: Nenhuma mudança
               Inicializável: Verdadeiro
               Identificador exclusivo: bcc0dd21-2006-4189-86c1-132017ad0958
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              Identificador exclusivo do vendedor: <<<<<<<<<<<<<<< 618e7283-72eb-6460-240f-
d02c0bbd9310
Após a substituição:
Server 2/2:
Nome do produto equipado: Server da lâmina do soquete de Cisco UCS B200 M5 2
PID equipado: UCSB-B200-M5
VID equipado: V06
Série equipada (SN): FCH222973K5
Estado do entalhe: Equipado
Nome do produto reconhecido: Server da lâmina do soquete de Cisco UCS B200 M5 2
PID reconhecido: UCSB-B200-M5
VID reconhecido: V06
Série reconhecida (SN): FCH222973K5
Memória reconhecida (MB): 524288
Memória eficaz reconhecida (MB): 524288
Núcleos reconhecidos: 28
Adaptadores reconhecidos: 1

Unidade virtual 0:
digite: RAID 1 espelhado
Tamanho de bloco: 512
Obstrui: 1560545280
Operabilidade: Operável
Presença: Equipado
Tamanho: 761985
Ciclo de vida: Atribuído
Estado da movimentação: Ótimo
Tamanho da tira (KB): 64
Política de acesso: De leitura/gravação
Leia a política: Normal
Política configurada do esconderijo de escrita: Escreva completamente
Política real do esconderijo de escrita: Escreva completamente
Política IO: Direto
Esconderijo da movimentação: Nenhuma mudança
Inicializável: Verdadeiro
Identificador exclusivo: 7a894b44-721a-41ae-a3bf-380102b9e64e
Identificador exclusivo do vendedor: <<<<<<<<<<<<<<<<< 618e7283-72ea-3f20-ff00-005a0574b04b

   
 Neste caso a identificação do [Vendor Unique Identifier] do server 2/2 obtém mudada de [618e7283-
72eb-6460-240f-d02c0bbd9310] a [618e7283-72ea-3f20-ff00-005a0574b04b]

Como impedir bater a edição?
Este problema pode ser evitado atualizando o firmware do controlador da substituição antes de introduzir o VD/disco.

Etapas detalhadas:

Parada programada o server1.
Remova todo o disco um por um & deixe discos o mesmo entalhe introduzido não inteiramente de modo que sua ordem da colocação não seja

perturbada (se inteiramente removendo fora do entalhe, mantenha por favor uma nota do entalhe como movimentações têm que ser colocados

para trás no mesmo entalhe)

2.

Instale um controlador novo RAID para a substituição sem introduzir um disco.3.
O server reconhecerá o controlador novo RAID4.



Atualize o firmware do controlador da invasão.5.
Afixe a upgrade de firmware bem sucedido, sem energia o server & introduza o disco no server.6.
Agora potência no server7.

Como recuperar se o server é a batida com esta edição?
Etapas detalhadas:

===================
Procedimento para restaurar o datastore
===================
1 início de uma sessão ao cliente do vSphere e seleciona o server do painel do inventário.

O clique 2 o armazenamento do guia de configuração e do clique no hardware almofada.

O clique 3 adiciona o armazenamento.

4 selecione o tipo do armazenamento Disk/LUN e clique-o em seguida.



5 da lista de LUN, seleciona o LUN que tem um nome do datastore indicado na coluna e no clique da etiqueta VMFS em seguida.

Nota: O nome atual na coluna da etiqueta VMFS indica que o LUN é uma cópia que contenha uma cópia
de um datastore existente VMFS.



6 sob opções da montagem, estas opções é indicado:

        Mantenha assinatura existente: Monte persistentemente o LUN (por exemplo, montagem
o LUN através das repartições)

        Atribua uma assinatura nova: Resignature o LUN

        Formate o disco: Reformat o LUN

Notas: Formate o diskoption suprime de todos os dados existentes no LUN. Antes de tentar
ao resignature, assegure-se de que não haja nenhuma máquina virtual que foge esse volume
VMFS em nenhum outro host, porque aquelas máquinas virtuais se tornam inválidas no
inventário do server do vCenter e devem ser registradas outra vez em seus anfitriões
respectivos.

seleto atribua uma assinatura nova e clique-a em seguida.



7 seleciona a opção desejada para seu volume

8 no pronto para terminar a página, rever a informação de configuração do datastore e para clicar o revestimento.

===================
Que a fazer em seguida
====================
Após resignaturing, você pôde ter que fazer o seguinte:



1 início de uma sessão ao cliente do vSphere, sob a lista do inventário > o clique Datastore

2 clicar com o botão direito o datastore e o clique “consulta Datastore”

3 no painel esquerdo, clique um dobrador VM para indicar os índices no painel correto

4 no painel correto, clicar com o botão direito o arquivo .vmx e selecione-o “adicionam para inventariar”



O procedimento 5 “adiciona para inventariar” o assistente para terminar adicionar o VM ao host de ESXi

6 repete etapas para todos os VM restantes

7 uma vez que todos os VM foram registrar novamentes, remove todos os VM inacessíveis do inventário clicando com o botão direito em cada um e
selecionando “remova do inventário”

A potência 8 em cada VM e verifica que é operacional e acessível

Nota: Antes de pôr no VM, recarregue o host de ESXi e depois que é em linha e acessível voltados através do cliente do vSphere, confirme VM são
ainda visível e não foram ao estado “inacessível”

ERRO relacionado: CSCvr11972

Identificador exclusivo do vendedor CSCvr11972 mudado após ter substituído MRAID12G

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr11972

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr11972
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr11972
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr11972
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