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Introdução

A finalidade deste documento é descrever a integração, o Troubleshooting, e os melhores prática
para o produto da série C do Cisco Unified Computing System (UCS).

Vista geral da conectividade básica da integração da série C UCS

A integração do gerenciador de sistema do Unified Computing (UCSM) foi introduzida na
versão 1.4 de UCSM para disposições da pequena escala com infraestrutura separada
para o Gerenciamento.

●

Começar com apoio escalável do grosso da população da versão 2.0(2) para server
integrados começa.

●

A integração e a Conectividade evoluíram com a liberação do hardware e software novo
em versões 2.1 e 2.2 UCSM.

●

Hoje há 3 modos principais da Conectividade apoiados para server integrados UCSM da
cremalheira da série C.

●

Gerenciamento duplo do fio1.



Único conecte (a.k.a. Escolha o Gerenciamento do fio)2.

Direto conecte à interconexão da tela1.

Os entalhes múltiplos de PCIe nos server da série C fornecem uma variedade de
opções de conectividade apoiadas

●

Pré-requisito

Compreensão de UCS B e de server da série C 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html

Gerenciamento duplo do fio com FEX

Introduzido na versão 2.0(2) e na topologia antiga substituída●

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-
0-2/b_UCSM_202_C-Integration/b_UCSM_202_C-
Integration_chapter_01.html#reference_D893866B8BDF451DB568FA67912E3317

Único conecte com o FEX (a.k.a. Escolha o Gerenciamento do
fio)

Introduzido na versão 2.1 UCSM●

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-
1/b_UCSM2-1_C-Integration/b_UCSM2-1_C-Integration_chapter_010.html

Direto conecte à interconexão da tela sem o FEX

Introduzido na versão 2.2 UCSM●

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-
2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2_chapter_0110.html

Para server de Cisco UCS C220 M4 e de Cisco UCS C240 M4 você pode usar ou o Lan modular
no cartão-matriz (MLOM) ou o cartão de interface virtual (VIC) a integrar com o Cisco UCS
Manager em SingleConnect ou direto conecta o modo. O adaptador para a Conectividade é
selecionado como explicado abaixo:

MLOM somente: Quando somente MLOM esta presente no server, o adaptador da
Conectividade é à revelia MLOM,

●

Adaptadores MLOM e VIC: MLOM é o adaptador da Conectividade do padrão.●

Nenhum MLOM:●

Nenhuns MLOM e VIC: Nenhum SingleConnect ou direto conectam o apoio.●

Apoio de adaptadores redundante de PCIe

http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-0-2/b_UCSM_202_C-Integration/b_UCSM_202_C-Integration_chapter_01.html#reference_D893866B8BDF451DB568FA67912E3317
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-0-2/b_UCSM_202_C-Integration/b_UCSM_202_C-Integration_chapter_01.html#reference_D893866B8BDF451DB568FA67912E3317
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-0-2/b_UCSM_202_C-Integration/b_UCSM_202_C-Integration_chapter_01.html#reference_D893866B8BDF451DB568FA67912E3317
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-1/b_UCSM2-1_C-Integration/b_UCSM2-1_C-Integration_chapter_010.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-1/b_UCSM2-1_C-Integration/b_UCSM2-1_C-Integration_chapter_010.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2_chapter_0110.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2_chapter_0110.html


Os adaptadores redundantes DEVEM ser cabografados de modo que cada cartão seja
conectado aos ambos os lados da tela em um conjunto

●

Os tipos múltiplos da Conectividade são apoiados dentro de um único domínio UCS forneceram-
no estão a nível de software apropriado UCSM.

Requisitos

Princípios da descoberta

Àrevelia um server novo da série C UCS da fábrica descobrirá automaticamente quando
obstruído em uma tela UCS usando um dos modelos apoiados da Conectividade.

●

Você deve cumprir os requisitos mínimos, mas os server das geralmente-séries com
versão 1.4(4) ou mais recente do controlador do gerenciamento integrado de Cisco
(CIMC) podem ser descobertos.

●

Obstrua o server na maneira que você a quer ser descoberto (por exemplo fio duplo ou
único fio).

●

Verifique que seu server está a níveis mínimos do FW exigido para apoiar a integração.●

Àrevelia a Conectividade do Gerenciamento e a descoberta do server são automáticas,
você podem controlar isto com políticas globais.

●

O server e a descoberta FEX são uma race condition. Primeiro um conectou e pôs será
descoberto sobre primeiramente.

●

Os números FEX são o mesmo esquema ID que o chassi. Se você manda 2 chassis a
seguir adicionar 2 FEXs os números serão 3 e 4 respectivamente

●

Políticas da descoberta

As políticas globais da descoberta são ficadas situadas na aba do equipamento●

3 políticas aplicam-se para a descoberta da integração da série C.●

1: Política da descoberta FEX - # dos links, canal de porta contra fixado



2: Política da descoberta da cremalheira - Descoberta e inventário ou espera imediata para a
ação de usuário

3: Política de conectividade do Gerenciamento da cremalheira - A descoberta automática do fio
duplo ou único ou exige a entrada de usuário

Metodologia de Troubleshooting

O server reconhecido usuário descobre a política

O server aparece em UCSM, mas a descoberta (inventário e Disponibilidade) não
ocorre.

●

O status geral mostra como inoperável até o usuário Re-reconhece o server.●

Número do server atribuído mesmo que inventário não terminado.●



Política de conectividade reconhecida usuário do Gerenciamento

A conexão de gerenciamento não estabelecida até o usuário fornece a entrada.●

Server->Inventory->CIMC●

O tipo de conexão seleto, somente tipos de conexão disponíveis mostrará.●

Uma vez que o tipo de conexão de gerenciamento é escolhido não pode ser mudado
sem uma redescoberta (Decom/Recom)

●

Indicador híbrido da conexão

Para server da série C UCS você pode ver o caminho de conexão para o
Gerenciamento e os dados através do equipamento - > aba do indicador de Server-
>Hybrid.

●

Isto pode ser útil para pesquisar defeitos problemas de conectividade e verificar tipos de
conexão de gerenciamento.

●

Os links vermelhos indicam que não há uns VIF ativos no link. Isto é normal para os
server do Duplo-fio que não são ativos.

●

Se você reata um server integrado às portas diferentes do que descobriu-se em você
deve decom/recom o server para operações apropriadas.

●



Pairar o rato sobre o link fornecerá o detalhe adicional.●

Pesquisando defeitos problemas da descoberta

As causas do cano principal para separam a descoberta corretamente●

CIMC padrão dos ajustes não. (A maioria de problema típico para os server
não frescos fora da caixa)

●

Grupo do grupo da política da política ou da conexão de gerenciamento da
descoberta ao USER-reconhecido

●

Server não no catálogo UCSM●

Firmware de CIMC ou VIC não a níveis apropriados (CIMC mínimo para
Discover 1.4(4).

●

Conectividade imprópria●



Expedição de cabogramas imprópria

LOM e adaptador da tela em FEX diferente●

LOM conectado a FEX com o VIC conectou diretamente à tela.●

Políticas iniciais do firmware

Os server podem ser descobertos enquanto estão executando um nível apropriado do
firmware

●

A versão 1.4 e 2.0(1) somente seria executado e descobriria com CIMC versão
1.2(2l) FW

●

Começar com versão 2.0(2) qualquer CIMC FW após o 1.4(4) mínimo
permitiria a descoberta.

●

Somente o FW empacotado com uma versão apropriada de pacotes do software UCS é
apoiado com integração UCSM.

●

Depois que a descoberta todos os server deve ser piscada (promovido/degradado) ao
pacote apoiado.

●

Cada Release Note da versão descreve suporte de versão misturado.●



Pacotes de exame do firmware UCSM

políticas da colocação do vCon

Uma vantagem de server da série C UCS é adaptadores múltiplos de PCIe.●

Àrevelia o UCS colocará automaticamente a placa de interface da rede virtual (vNIC) ou
adaptadores virtuais do Host Bus Adapter (vHBA) em adaptadores físicos.

●

Uma política da colocação da rede determina que adaptador físico um vNIC e/ou um
vHBA específicos serão atribuídos.

●

Ao usar várias placas e tipos de placa é importante controlar o vNICs/vHBAs conseguir a
conectividade de rede desejada.

●

VCons é abstrações dos adaptadores físicos e fornece um método para mapeamentos
consistentes de PCIe para um perfil do serviço apesar de quantos cartões físicos são
instalados.

●

Ajustar a ordem desejada para vNICs e vHBAs permite que o sistema coloque-os
automaticamente em vCONs.

●

Ao criar um perfil do serviço você pode explicitamente colocar os vNICs para fornecer a
Conectividade determinística.

●



Isto é realizado com a colocação vNIC/vHBA●

Há 2 motivos principais especificar manualmente a colocação vNIC/vHBA para server integrados
série C.

Impedindo o mapeamento automático aos adaptadores que são não utilizados por
UCSM (por exemplo C460 LOMs ou os adaptadores externamente conectados)

●

Engenharia de tráfego (por exemplo FCoE em um adaptador e Ethernet no outro).●

Políticas do disco local UCSM

Com exceção de PCIe entalha a outra decisão principal do form fatora para escolher a corrente
alternada - server da série é a quantidade e a flexibilidade de configurações da movimentação.

Os server da lâmina apoiam um máximo de 4 movimentações onde como o apoio dos
server do montagem de contestação da série C até 24 movimentações hoje.

●

UCSM fornece o Gerenciamento de configurações da unidade local com as políticas do
disco local que são parte dos perfis do serviço.

●

A implementação atual de políticas do disco local é limitada no espaço e não cumpre
ainda algumas das exigências para clientes. Para compensar usuários pode continuar a
usar ferramentas fora de UCSM o personaliza configurações da movimentação.

●

A chave a configurar unidades local para a corrente alternada - server da série é uma●



compreensão de políticas do disco local.
O gerenciamento de firmware dos controladores e das movimentações é conseguido
igualmente com os perfis do serviço.

●

Uma política do disco local descreve como uma movimentação (virtual) lógica será
configurada no controlador da invasão que usa os recursos disponíveis.

●

Segundo as capacidades do controlador as opções para a configuração do disco local
incluem.

●

RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 pés, 60●

NENHUM RAID●

Alguma configuração●

Nenhum armazenamento local●

Proteja a configuração impede um perfil do serviço com uma política do disco local que
não combine a configuração real no controlador de ser aplicada.

●

Isto protegerá os dados em um volume existente durante a mobilidade do perfil do
serviço.

●



Melhores práticas

Melhores prática com descoberta

O uso Auto-reconhece para a política da descoberta do server da cremalheira mesmo se
você tem um ambiente de servidor 160.

●

Se o server é único conecte capaz, prendem para a conectividade desejada e o uso
Auto-reconhece a política de gerenciamento.

●

Note se você prendem LOMs e SFP, Compartilhar-LOM será o modo de
padrão de sistema.

●

Se você remove o LOMs depois que compartilhado-LOM é descoberto você
perderá a Conectividade do Gerenciamento.

●

Ao usar mais de 1 VIC em único conecte o modo que o slot da placa preliminar
será usado para o Gerenciamento. Se esse cartão tem uma falha catastrófica,
os dados podem continuar no segundo cartão, mas o Gerenciamento com
UCSM seria perdido.

●

Decom/Recom é exigido estabelecer um trajeto diferente do Gerenciamento
entre compartilhado-LOM e sideband, ou no caso de uma falha VIC.

●

Permitir amba usuário reconhece políticas exige 2 re-reconhecimentos●

Descubra FEXs primeiramente e renumber os antes de descobrir server porque você
terá que os tomar off line e este poderia interromper a descoberta do server.

●

configuração das normas da colocação do vCon? Melhores práticas

As políticas da colocação são projetadas fornecer a numeração consistente de PCIe ao
mover perfis entre server um número diferente de adaptadores.

●

A colocação automática será suficiente a menos que você tiver uma instalação que exija
o controle estrito da colocação vNIC/vHBA. Os exemplos incluem:

●

Server com adaptadores a bordo UCSM direto manejável que você não deseja
usar (por exemplo C460).

●

Usando adaptadores a descobrir UCSM para conectar às redes externas (por
exemplo Broadcom, Intel, etc.)

●

Separação restrita de tráfego e de tráfego Ethernet de FCoE.●

Melhores prática do Gerenciamento da movimentação do Multi-volume

SEMPRE o uso protege a configuração ao mover perfis do serviço entre server a menos
que sua intenção for reconfigurar as unidades lógica no controlador que destrói desse
modo todos os dados nas movimentações.

●

Se você precisa qualquer configuração a não ser único volume ou todas as
movimentações de ser individual 0 volumes RAID usam uma política do disco local de
toda a configuração.

●

Se você precisa somente um único volume e pensa você pode crescer seu volume
existente ou criar um uso adicional do volume no futuro uma política do disco local de
toda a configuração.

●

Se você tem um server autônomo existente da série C com unidades lógica e dados
naquelas movimentações você pode ainda integrar sem afrouxar os dados se você

●



associa um serviço fornece que tenha uma política do disco local de toda a
configuração.

Informações Relacionadas

Exemplo de configuração da integração dos server UCSM da série C

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-infrastructure-ucs-
manager-software/116741-troubleshoot-ucsm-00.html

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-mount-ucs-
managed-server-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/ucs-virtual-interface-card-
1240/data_sheet_c78-699459.html

https://www.ciscolive.com/online/connect/sessionDetail.ww?SESSION_ID=77758&backBtn=true

Problema conhecido: 

CSCup69532 UCSM “removem” a funcionalidade de servidor não trabalham

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-infrastructure-ucs-manager-software/116741-troubleshoot-ucsm-00.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-infrastructure-ucs-manager-software/116741-troubleshoot-ucsm-00.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-mount-ucs-managed-server-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-mount-ucs-managed-server-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/ucs-virtual-interface-card-1240/data_sheet_c78-699459.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/ucs-virtual-interface-card-1240/data_sheet_c78-699459.html
https://www.ciscolive.com/online/connect/sessionDetail.ww?SESSION_ID=77758&amp;backBtn=true

