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Introdução

 A intenção deste documento é endereçar o problema de fabricação relativo aos ajustes
expressos ROM da opção da interconexão do componente periférico (PCIe) como considerado
em alguns server de Cisco C220 M4 e C240 M4. Um número de server da série C enviaram aos
clientes com os ajustes incorretos ROM da opção de PCIe, impedindo os do booting a muitos
dispositivos baseados PCIe (incluir mas não ser limitada ao controlador RAID/De série-anexou o
Host Bus Adapter SCSI (SAS) (HBA), LAN modular no cartão-matriz (MLOM) ou outros cartões
dos trabalhos em rede ou HBA. As instruções abaixo ajudar-lhe-ão nos clientes resolveing
impactados por este.

Sistemas potencialmente impactados (~11000 server):

C220 M4: Sistemas enviados entre fevereiro 14o e março 28o

C240 M4: Sistemas enviados entre fevereiro 14o e março 28o

Visibilidade/impacto do cliente:

Os clientes são incapazes de carreg de todo o dispositivo baseado entalhe de PCIe, porque de “a
bandeira todo o OptionROM dos entalhes de PCIe” foi desabilitada. Os clientes precisarão de
firmar este token BIOS, e podem fazer assim que usando alguns dos métodos da ação alternativa
mencionados abaixo.

Opções da ação alternativa:

Ação alternativa #1 (recomendada):

Entre ao IMC, e navegue ao sumário/BIOS/configurar o BIOS/guia avançada como mostrado
abaixo.



Ajuste? Todo o PCIe entalha OptionROM? bandeira a? permitido?. Salvar mudanças e
RECARREGUE o host.

Ação alternativa #2:

Conecte o carro do impacto/vKNM do lançamento ao sistema. Põe o sistema sobre e use o menu
F2 para ajustar-se? Todo o PCIe entalha OptionROM? bandeira ao PERMITIDO.

Navegue ao guia de configuração avançado dos entalhes LOM e de PCIe, e pressione o
ENTER

1.

Enrole para baixo e ajuste “todos os entalhes OptionROM de PCIe” ao PERMITIDO2.



Salvar mudanças pressionando o F10 e recarregue o server.3.
Ação alternativa #3:

NOTA: Esta ação alternativa supõe que Cisco IMC é em linha e o IP está sabido. Este script
igualmente usa credenciais do padrão IMC do admin/senha, assim que se estes foram mudados
os usuários precisarão de alterar como necessário o campo $pass.

Esta solução é para os clientes que usaram o DHCP ao IP o IMC. Use XML API para registrar em
uns ou vários o sistema e para ajustar-se? todo o PCIe entalha OptionROM? bandeira
corretamente. Um exemplo de script foi fornecido abaixo:

Passo 1: Módulo da transferência IMC PowerTool da seguinte página:

IMC PowerTool

Salvar & execute o seguinte arquivo como um arquivo <filename>.ps1:

Importação-módulo CiscoUcsPs

$multiimc = grupo-UcsPowerToolConfiguration - SupportMultipleDefaultUcs $true

# a ferramenta usuário imediato incorporará o IP? s quando sido executado

$imclist = o Read-host “incorporam o IP de Cisco IMC ou a lista de IMC IPs separado por
vírgulas”

[array] $imclist = ($imclist.split (“, ")) .trim()

$user = “admin”

# a senha padrão está na linha seguinte (a atualização como necessária)

$pass = ConvertTo-SecureString? Corda “senha”? AsPlainText - Força

$cred = Novo-objeto? TypeName System.Management.Automation.PSCredential? ArgumentList
$user, $pass

$out = Conectar-IMC - Credenciais $cred $imclist

Grupo-ImcRackUnit - RackUnit 1 - AdminPower macio-fechou-para baixo - Força

GET-ImcBiosSettings | GET-ImcBiosVfPCIOptionROMs | Grupo-ImcBiosVfPCIOptionROMs -
VpPCIOptionROMs “permitido” - Força
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Grupo-ImcRackUnit - RackUnit 1 - AdminPower acima - Força

$out = Disconexão-IMC

Ação alternativa #4 (Linux vivo USB com UCScfg):

Esta ação alternativa envolve criar um USB inicializável vivo, isso inclui as ferramentas

https://communities.cisco.com/docs/DOC-37154


necessárias corrigir os ajustes de OptionROM. Isto exige um USB vazio que seja pelo menos
4GB em tamanho. Nota: as etapas abaixo foram executadas em Windows 7.

Transfira a imagem viva .iso aqui: Vive o CD1.
Instalador universal da transferência USB aqui: http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-
installer-easy-as-1-2-3/

2.

Lançamento UUI, e CentOS seleto como a distribuição de Linux desejada3.
Ponto UUI ao .iso transferido em etapa 1.4.
Select desejou a movimentação USB instalar a, e clica-a então? Crie?. Espere o processo
para terminar, a seguir o USB é pronto para uso.

5.

6. Obstrua dentro o USB a server afetado e selecione-o como o dispositivo de inicialização
desejado.

Nota: O USB carregado com a imagem acima carreg a CentOS, e lança então uma série de
comandos de UCScfg. Este .iso particular corrige os ajustes do optionROM E ajusta a porta 0
MLOM como o primeiro dispositivo de inicialização. Após as alterações de configuração termine,
a força de vontade do server fora. As mudanças serão refletidas na potência seguinte sobre.
UCScfg pode ser usado para personalizar ajustes BIOS/IMC como desejado, e o processo
mostrado acima é apenas um exemplo, e corrigirá as edições mencionadas neste artigo somente.

https://communities.cisco.com/servlet/JiveServlet/download/66794-4-117644/CentOS-6.5-x86_64_LiveCD.iso
http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/
http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/

