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Introdução

Este documento descreve como configurar um perfil do serviço global (GSP) na central UCS
(sistema de Unified Computing) e nós igualmente olhamos como endereçar alguns dos alertas
que nós podemos encontrar ao criar um GSP. 

Pré-requisitos

Requisitos

Fimiliarity com criação de um perfil do serviço e de um molde de perfil do serviço em UCSM
(gerente dos sistemas de Unified Computing)

Conhecimento básico da central UCS. 

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Cisco UCSM 3.1(1h)

Central de Cisco UCS 1.5(1a)

Server da lâmina de Cisco UCS

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 a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O perfil do serviço global centraliza a configuração lógica distribuída através do centro de dados.

Esta centralização permite a manutenção de todos os perfis do serviço nos domínios de Cisco
UCS de um local central na central de Cisco UCS.

Quando você usa um perfil do serviço global, você pode fazer estes através do centro de dados:

• Escolha um elemento do cálculo para o perfil do serviço de alguns dos domínios de Cisco UCS.

• Migre o perfil do serviço de um elemento a outro.

• Selecione server das associações globais disponíveis do server de alguns dos domínios de
Cisco UCS.

• Associe recursos globais tais como associações e políticas ID.

• Referência a algumas das políticas globais no domínio de Cisco UCS

Configurar

Disposição central UCS HTML GUI



Estas são as seções dentro do HTML central GUI.

Igualmente fornece uma breve ideia do que cada botão/seleção permite que nós façam dentro do
HTML5 GUI.

Esta é a página inicial que você verá após o registro no UCS novo GUI central (a aba do painel).

Isto pode ser personalizado para cada usuário individual, porém isto um exemplo de uma
instalação do padrão.

Atribuindo um domínio UCS a um grupo de domínio



Sob a árvore da busca, clique sobre a seleção dos domínios.

A aba dos domínios permitirá que nós selecionem um domínio para alterar.

Quando um domínio é registrado com central UCS estará ajustado como um domínio de
Ungrouped.

Você pode ver aquele nesta instância, o domínio selecionado é Ungrouped.

Para mover o domínio em um grupo de domínio, selecione o ícone das ferramentas e clique sobre
o domínio Assign ao grupo de domínio da gota para baixo.

  



Uma vez o domínio da atribuição ao grupo de domínio que a opção lhe é selecionada considerará
um PNF-acima como assim.

Selecione o lugar do grupo de domínio dropdown e mova então o domínio para o grupo de
domínio apropriado.

Neste exemplo, o grupo de domínio da raiz é usado.

Criando um perfil do serviço



Para criar um GSP, você deve primeiramente criar um molde GSP.

Desde que você está olhando para criar (ou para alterar) um objeto, que neste exemplo seja um
molde GSP, você vai à seção do direita superior e procura cria o perfil do serviço.

Do dropdown, clique sobre o molde de perfil do serviço Create

Isto mostra a informação básica que você verá de uma aba do molde GSP (ou apenas o GSP).

Escolha os ajustes apropriados, apenas como você quando criando um molde de perfil do serviço
em UCSM.



Uma vez que um molde de perfil do serviço é criado, você pode agora mover-se para a criação de
um perfil do serviço na central UCS. 

Selecione a opção das ferramentas e clique então sobre o perfil do serviço Create do molde do
dropdown para criar um GSP. 

Um estalo como este será considerado acima, similar ao que é visto em UCSM.

Neste exemplo, dois perfis do serviço com um prefixo do teste estão sendo criados.

Se você quer criar um GSP com um nome específico selecione a opção da entrada manual pelo
contrário.



Você pode ver que dois exemplos do perfil do serviço estiveram criados.

Você procura estes da barra da busca, porém você poderia usar a árvore da busca à esquerda
também.

Atribuindo um GSP

Neste exemplo, a opção do server Assign foi escolhida manualmente.

Isto trará acima um PNF acima onde você pode manualmente atribuir o perfil a um server da
nossa escolha (similar a UCSM).



Àrevelia, o vnics dois é criado mesmo que você nunca configure o vnics em nossa criação do
perfil do serviço.

Recorde, um vnic é associado com um MAC address e tem

Isto dá-lhe uma ideia a respeito de como você pode endereçar estes alertas.

Um GSP mesmo com os erros de configuração, criados uma vez deve ser visto em UCSM como
mostrado.

Um perfil do serviço que fosse empurrado da central a UCSM, teria o globo verde ao lado dele. 



Deixe-nos agora mover-se para a criação de um vlan 



 Especifique o ID vlan e nomeie o vlan. 



 Você tem que especificar o grupo de domínio que este vlan se usaria, até que o vlan não
aparecerá em UCSM.

  

A tarefa seguinte é criar endereços do Mac e (Aviso, o alerta que da configuração o GSP jogava)

 Begin que povoa os detalhes para o pool do Mac como mostrado.



Crie um bloco de endereço MAC como mostrado 

Criam



Associe o vNIC com o vlan que foi criado mais cedo (Vlan-Central-215) neste caso.

Uma vez que feito, o perfil do serviço ainda tem estas falhas de configuração.

A informação é vaga na seção crítica dos erros da configuração, obter mais detalhes em como
endereçar os alarmes, clica sobre detalhes do erro como mostrado 



Este domínio particular teve um exemplo mais adiantado da central que foi suprimida antes que
esta esteve criado, daqui deixando os objetos duplicados, que teriam as mesmas repercussões
se você devia remover registro a central de UCSM.

Sugere-se altamente que você não remova registro nunca a central de UCSM para pesquisar
defeitos um problema. Não é um passo de Troubleshooting. 



Um tal objeto duplicado causado pelas consequências como explicado foi alistado, que era a
causa do alarme.

 As maneiras chaves da tomada desta são:

 Se os Mensagens de Erro são vagos, olhe a seção dos detalhes do erro para obter mais de
uma introspecção.

●

 Nunca remover registro a central de UCSM como um passo de Troubleshooting.●



 Após ter tomado ações necessárias endereçar o alerta, a batida reaplica a configuração para que
o perfil do serviço detecte as mudanças que foram feitas.

Uma vez que você pode endereçar os alertas, o perfil do serviço deve indicar um status geral da
APROVAÇÃO. 

Isto significaria que você endereçou com sucesso os alertas e o perfil do serviço se limitou ao
server.



O Vlan criado na central apareceria somente em UCSM, simplesmente quando é ativo na central
(que significa é associado com um vNIC) 
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