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Introdução

Este documento descreve as etapas para registrar o Cisco Unified Computing System - domínios
UCS com central UCS. Antes da liberação central 1.5 UCS, o registro podia somente acontecer
do gerente UCS. A liberação 1.5 avante, registro pode ser feita da central UCS e do gerente UCS.

Componentes Utilizados

Central UCS 2.0(1a)

Gerente UCS 3.1(3a)

Todos os dispositivos usados são dispositivos do laboratório

Procedimento

Processo de registro do domínio UCS:

Lance o gerente UCS e clique sobre a central de Management-> UCS de uma comunicação de
Admin->.

Selecione o registro com central UCS.



Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do hostname e o segredo
compartilhado do UCS central (sempre um melhor prática registrar o hostname de utilização
central UCS, enquanto o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT pode ser mudado
usando a entrada de DNS, quando o domínio estiver registrado) e os clique sobre está bem para
começar o registro.

O controle da definição da política puder ajustar-se quando registro. Pode igualmente ser mudado
após o registro.



Monitore o estado FS (máquina de estado finito) para verificar o processo de registro.

Processo de registro da central UCS:

O lançamento UCS central e clica sobre ferramentas de sistema e vai ao Gerenciamento do
domínio.



Clique sobre o domínio do registro no canto do assistente.

Entre no hostname do domínio UCS/endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e o
nome e a senha de usuário admin. Selecione o hostname/endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT do UCS centrais e clique sobre o registro. (Sempre um melhor prática registrar o
hostname de utilização central UCS como o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM



NT pode ser mudado usando a entrada de DNS, quando o domínio for registrado).

O estado FS pode ser monitorado da aba do Status de Configuração.

Pesquisando defeitos edições comuns do registro:

Cenário 1: A senha de admin para o domínio UCS é errada ao registrar o domínio da central
UCS.

Reparo: Corrija a senha de admin e tente o registro outra vez.

Estado FS da central UCS



Cenário 2: A central UCS e do domínio UCS tempo não são
sincronizados.

Reparo: A sincronização o tempo na central UCS e domínio UCS e tenta o regiatration outra vez.

Refira sincronização de tempo forçada no gerente UCS no link abaixo para corrigir o tempo.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-
Guides/Operations/b_UCSC_Ops_Guide_2_0/b_UCSC_Ops_Guide_2_0_chapter_01100.html

Estado FS do gerente UCS

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Operations/b_UCSC_Ops_Guide_2_0/b_UCSC_Ops_Guide_2_0_chapter_01100.html
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Operations/b_UCSC_Ops_Guide_2_0/b_UCSC_Ops_Guide_2_0_chapter_01100.html


Cenário 3: Lese o segredo compartilhado é entrado quando
registro do domínio UCS.

Reparo: Incorpore o segredo compartilhado direito e tente o regsistration outra vez.

Refira a restauração do segredo compartilhado no link abaixo para mudar o segredo
compartilhado.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/install-upgrade/2-
0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_
2_0_chapter_0101.html#task_8299DFA4853049068C7E384F5E8FF493

 Estado FS do gerente UCS

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/install-upgrade/2-0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0_chapter_0101.html#task_8299DFA4853049068C7E384F5E8FF493
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/install-upgrade/2-0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0_chapter_0101.html#task_8299DFA4853049068C7E384F5E8FF493
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/install-upgrade/2-0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0_chapter_0101.html#task_8299DFA4853049068C7E384F5E8FF493


Encenação 4: A central UCS não pode comunicar-se com o
gerente UCS durante o registro

Reparo: Assegure-se de que não haja nenhum Firewall que obstrui uma comunicação entre a
central UCSM e UCS sobre 443.

 Estado FS do gerente UCS
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