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Introdução

A finalidade deste documento é descrever como configurar o sistema de comunicação unificado
(UCS) para registrar o console de um server à série sobre a funcionalidade Lan (solenoide) de
uma lâmina na infraestrutura UCS B.

Configurar a política solenoide 

Primeiramente você precisará de criar uma política solenoide para girar sobre a funcionalidade
solenoide.

Log no gerente UCS, server seletos > políticas > série sobre políticas LAN.

Clique o [+]/ícone novo.

Na janela pop-up, forneça um NOME, DESCRIÇÃO, VELOCIDADE, e seleto PERMITA.

Clique em OK.



Configurar a política IPMI 

Em seguida você criará um perfil inteligente do acesso da interface de gerenciamento da
plataforma (IPMI) que crie uma conta de usuário usada para registrar na sessão solenoide.

No gerente UCS, selecione server > políticas > políticas de acesso IPMI.

Clique o [+]/ícone novo.

Na janela pop-up, forneça um NOME, SENHA, e especifique o PAPEL.

Clique em OK.

Configurar a política BIOS

Agora nós estamos indo fazer uma política básica do sistema de entrada/saída (BIOS) para girar
sobre os ajustes exigidos no BIOS.

Log no gerente UCS, server seletos > políticas > políticas BIOS.

Clique o [+]/ícone novo.

Na janela pop-up, forneça um NOME e uma DESCRIÇÃO



Na página da “porta serial”, selecione PERMITIDO

Do “na página do Gerenciamento server”, configurar a reorientação do console.

Aponte-à uma porta serial

Especifique a TAXA DE BAUD e o TIPO DE TERMINAL

Clique em OK.

Atribuindo o solenoide, políticas IPMI, e BIOS



Aplique as mudanças solenoide, IPMI e BIOS ao perfil que do serviço você está trabalhando
com.  Note que se o SP é limitado a um molde, você pode ter que potencialmente o desatar, a
seguir reassociam.

Selecione os SERVER aba, selecione seu PERFIL do SERVIÇO, a seguir clique a aba das
POLÍTICAS.

Você verá as políticas que você apenas criou agora políticas inferiores disponíveis no perfil do
serviço.  O BIOS e IPMI são uns rápidos deixam cair para baixo e escolhem.

Para a política solenoide, você tem que escolher as ações liga no lado esquerdo da aba das
políticas.

Você será alertado então com a seguinte caixa escolher a política.



Isto aparecerá então como mostrado abaixo:

Solenoide de teste

Agora você é pronto para uso esta característica.  Obtenha o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do KVM.  Em 2.2(1c), você pode clicar a seta direita dobro para ver o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.  Você pode igualmente ver o IP do
endereço IP de gerenciamento do tab geral em seu serviço perfilar OU sob a aba CIMC sob o
inventário do equipamento da lâmina.

Aqui você pode ver que por SSH'ing no IP KVM na porta padrão 22, você obterá agora a saída da
lâmina através da porta serial a bordo que escava um túnel sobre o LAN.



Use o caso

VMware não está carreg toda a maneira acima.  Você vai ao alt-F12 ver o que o núcleo está
registrando.  Contudo, você encontra que os logs estão truncados ao lado direito da tela. 

Para obter os logs completos durante a bota, você pode executar as etapas acima e então seguir
a documentação de VMware permitindo a de série-linha que registra para ESX e ESXi 4.1
(1030667) para reorientar o registo à porta serial. 

 - Note que a porta serial 1 no vmware traçará a nossa porta serial A.

Para ESXi 5.x, refira este KB:

Permitindo a de série-linha que registra para ESXi 5.x

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&amp;cmd=displayKC&amp;externalId=1030667
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&amp;cmd=displayKC&amp;externalId=1030667
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&amp;cmd=displayKC&amp;externalId=1033888

