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Recuperando VMware Datastore após o melhoramento/que
degrada o FW em controladores seletos de Cisco RAID

Introdução
A intenção deste documento é endereçar a introdução da perda de VMware Datastores em cima
de degradar o firmware (FW) em controladores seletos de Cisco RAID.

A edição afeta toda a combinação do seguintes hardware Cisco/software:

Server:

UCSC-C3160, UCSC-C220-M4s, UCSC-C220-M4L, UCSC-C240-M4S, UCSC-C240-M4SX,
UCSC-C240-M4S2, UCSC-C240-M4L, UCSC-C22-M3S, UCSC-C22-M3L, UCSC-C24-M3S,
UCSC-C24-M3S2, UCSC-C24-M3L, UCSC-C460-M4

Controladores do armazenamento:  

UCS-RAID-9266-8i, UCS-RAID-9266CV-8i, UCS-RAID-9271-8i, UCS-RAID-9271CV-8i, UCS-
RAID-9285CV-E, UCS-RAID-9286CV-8E, UCSC-MRAID-12G, UCSC-MRAID12G-512, UCSC-
MRAID12G-1GB, UCSC-MRAID12G-2GB, UCSC-MRAID12G-4GB, UCSC-SAS9300-8E, UCSC-
C3X60-R4GB, UCSC-C3X60-HBA, UCSC-C3X60-R1GB

Firmware do chassi:

Esta edição efetua os clientes que tentam degradar da liberação 2.0(4) ou de mais atrasado a
2.0(3) ou de mais adiantado. Isto igualmente afetará os clientes seletos que promovem às
versões de firmware que não foram remendadas ainda (elevações de 2.0(3) e mais adiantado a
2.0(6f) e mais adiantado).

Nota: Os clientes das influências da elevação somente com uma combinação de server
C220/C240 M3 e de 9271CV-8i/9271-8i baseados invadem controladores.

Visibilidade/impacto do cliente:? Os clientes podem ver datastores de VMware tornar-se
perdidos depois que a elevação particular/downgrade FW. Isto não afetará unidades de
inicialização de VMware. No cliente de VSphere, o estado do datastore pode olhar como este:



Os usuários podem igualmente ver os seguintes mensagens nos arquivos de
/var/log/vmkernal.log:

Ação alternativa:

VMware tem fornecido uma ação alternativa encontrada
aqui: http://kb.vmware.com/kb/1011387

A ação alternativa recomendada é do cliente do vSphere, mas há igualmente
um webUI e umas instruções baseadas CLI na página.

Do cliente do vSphere de ESXi 5.x

1. Entre ao cliente do vSphere e selecione o server do painel do inventário.

2.    No painel do hardware do guia de configuração, clique o armazenamento.

3. O clique adiciona o armazenamento.

4. Selecione o tipo do armazenamento Disk/LUN.

http://kb.vmware.com/kb/1011387


5. Clique em seguida.

6.    Da lista de LUN, selecione o LUN que tem um nome do datastore indicado na coluna da
etiqueta VMFS.

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.

    

7. Clique em seguida.

8.    Sob opções da montagem, estas opções são indicadas:

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

b. Atribua uma assinatura nova: Resignature o LUN

c. Formate o disco: Reformat o LUN

Notas:

Formate a opção do disco 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.

         
9. Selecione a opção desejada para seu volume.10. No pronto para terminar a página, reveja a informação de configuração do datastore.11. Clique em Finish.


