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Introdução

Este documento descreve o procedimento para usar a ferramenta de Intel BootUtil a fim
configurar placas de rede de Intel tais como x710 em server do M5 Series de Cisco UCS C240. O
motriz deste artigo é evitar o acesso físico & as exigências inicializáveis da movimentação USB
usar Intel BootUtility a fim configurar os adaptadores.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Shell EFI no server de Cisco UCS●

Inicialização de rede UCS-C●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é documentada baseou nestes a versão de hardware e software:

Server UCS C240 M5●

Intel NIC x710 DA2 e DA4●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

Configurar



Links importantes

bootutil.txt1.
https://downloadmirror.intel.com/19186/eng/bootutil.txt

A elevação, permite, ou desabilita o flash com a utilidade do firmware do flash dos Ethernet
de Intel®, guia:

2.

https://www.intel.in/content/www/in/en/support/articles/000005790/software/manageability-
products.html

Transferência atualmente disponível:3.
https://downloadcenter.intel.com/download/19186?_ga=2.121336584.1073827514.1518177765-
1043234715.1518177765

Etapa 1.

Transfira o arquivo PREBOOT.exe do link 3.●

Instale o arquivo do .exe em todo o computador Windows ou extraia-o.●

No dobrador instalado, por exemplo, C:\Intel22.10\APPS.●

Copie o dobrador BootUtil ao desktop ou em qualquer lugar.●

Em Cisco UCS KVM, navegue aos Meios virtuais > criam a imagem > criam a imagem do
dobrador.

●

Dobrador da fonte: Select copiou o dobrador de BootUtil.●

O nome de arquivo novo da imagem povoará automaticamente com extensão .img.●

O clique cria a imagem segundo as indicações da imagem.●

https://downloadmirror.intel.com/19186/eng/bootutil.txt
/content/www/in/en/support/articles/000005790/software/manageability-products.html
/content/www/in/en/support/articles/000005790/software/manageability-products.html
https://downloadcenter.intel.com/download/19186?_ga=2.121336584.1073827514.1518177765-1043234715.1518177765
https://downloadcenter.intel.com/download/19186?_ga=2.121336584.1073827514.1518177765-1043234715.1518177765


  

Etapa 2.

Trace a imagem. Navegue aos Meios virtuais > ao disco removível do mapa… segundo as
indicações das imagens.

●



Carreg o server no shell UEFI segundo as indicações da imagem.●



Mapa executado – r a fim refrescar os dispositivos montados para descascá-lo manualmente
ou encontrar. (Você pôde precisar de recarregar outra vez o host e a bota em UEFI.)

●

Etapa 3.

Entre ao sistema de arquivos e execute estas etapas:●

shell > fs0:  or any fs<number>:

fs0:\> dir

Isto deve mostrar-nos o dobrador BootUtil.●

fs0:\> cd BootUtil

fs0:\BootUtil> EFIx64\BOOTUTIL64E.EFI

Você pode alistar o cartão NIC e portas, você pode igualmente ver muita informação, link1 da
Web da revisão e 2 e segundo as indicações da imagem.

●



Agora, você pode configurar as portas NIC conforme nossa exigência.

Exemplo

Esta seção é sujeitada à Disponibilidade dos cartões NIC no laboratório, um tiro de tela é aqui da
equipe testing/QA segundo as indicações da imagem.

O comando usado neste tiro de tela é a fim fazer port-1 no cartão para ser PXE NIC permitido:

fs6:\BootUtil\EFIx64\> bootutil64e.efi -nic=1 bootenable=pxe



Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.
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