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Introdução
Este documento descreve as perguntas o mais geralmente feitas sobre licenciar para o diretor do
sistema de Unified Computing (UCS). Veja esta lista para a informação de versão:
●

●

●

●

A maioria do presente da informação aqui é aplicável à versão 4.1.0.1 UCSD e mais tarde.
As licenças instaladas em umas versões mais velhas serão convertidas automaticamente
quando você promove versão a 4.1.0.1 ou a mais tarde.
As licenças emitidas para umas versões mais velhas podem ainda ser instaladas na versão
4.1.0.1 e mais tarde e serão convertidas automaticamente.
Para licenças da assinatura da série da nuvem da empresa, a versão é exigida 6.0.0.1 UCSD
ou mais tarde.

Como eu adquiro um arquivo de licença para o diretor UCS?
O diretor UCS vem agora com uma licença de avaliação incorporado de 90-dia. As licenças
perpétuas ou da assinatura podem ser pedidas através de seu canal de vendas normal,
separadamente ou como parte de um pacote com hardware UCS, ou como parte de um pacote
do software da série da nuvem da empresa (ECS). Para cada licença pedida lhe deve receber um
Product Authorization Key (PAK). Este PAK pode então ser usado no portal do registro de licença
de Cisco a fim gerar um arquivo de licença, que possa ser lido pelo diretor UCS.

Quem eu gerencio para para a ajuda?
Para o auxílio que adquire o PAK, consulte seu sócio/revendedor ou Equipe de Conta da
Cisco. Se você tem um PAK, mas exige o auxílio ativar o PAK, contacte licensing@cisco.com ou
abra um caso com a equipe licenciando global das operações de Cisco. Se você tem um arquivo
de licença (exceto licenças EVAL ou NFR), mas exige o auxílio o instalar no diretor UCS, abra um
caso de TAC no gerente do caso de suporte que usa o diretor e a assistência para a configuração
UCS das palavras-chaves.

Que são as licenças que existem para o diretor UCS e o que são
para?
Muitas opções diferentes da licença existem para o diretor UCS, que incluem a licença de
avaliação do tempo limitado (veja como eu adquiro um arquivo de licença para o diretor UCS?).
Consulte seu revendedor, sócio, ou Equipe de Conta da Cisco de Cisco a fim discutir que a opção
sere suas exigências melhor.
Note que a primeira licença instalada em um sistema diretor UCS deve ser uma licença BAIXA tal
como CUIC-BASE-K9 ou ELA-CUIC-BASE-K9. Todas as licenças auxiliares devem ser instaladas
depois que a licença baixa é instalada.

Posso eu instalar uma licença CUIC-PHY-SVR ou CUIC-SPPHY-SVR sobre minha licença de avaliação?
Não. A licença de avaliação já inclui um número fixo de licenças de servidor e esta quantidade
não pode ser alterada (veja como eu adquiro um arquivo de licença para o diretor UCS?). A
fim instalar uma licença CUIC-PHY-SVR ou CUIC-SP-PHY-SVR, você precisa de substituir
primeiramente a licença de avaliação com uma licença CUIC-BASE-K9.

Posso eu instalar dois EVAL ou NFR licencio para dobrar a
capacidade?
Não, a avaliação e as licenças da não-para-revenda não podem ser empilhados.

Posso eu instalar a mesma licença em mais de um sistema?
A única encenação em que esta está permitida é quando você instala a licença de um sistema
diretor UCS da produção em um sistema da plataforma, que esteja usado mais tarde para testar
as configurações antes que estejam distribuídas nesse sistema da produção. Quando você
distribui sistemas da produção múltiplos, mesmo em um HA (Alta disponibilidade) a encenação,
cada sistema diretor UCS da produção exige suas próprias licenças.

Pode uma licença de servidor desencapada do metal (CUICPHYSVRBM) ser promovida a uma licença de servidor completa
(CUIC-PHY-SVR)?

Não, um server desencapado do metal não pode ser promovido a uma licença de servidor
completa.

Posso eu misturar CUIC-PHY-SVR com as licenças CUIC-PHYSVR-VR?
Não, licenças CUIC-PHY-SVR-VR é as licenças restritas da funcionalidade que vêm com Cisco
UMA fundação para o cálculo. Não podem ser usados em um sistema diretor UCS que já tenha
as licenças da funcionalidade direta CUIC-PHY-SVR instaladas, e vice-versa. É, contudo,
possível promover do CUIC-PHY-SVR-VR às licenças CUIC-PHY-SVR. Consulte seu
sócio/revendedor ou Equipe de Conta da Cisco para mais informação.

Eu exijo uma licença de servidor para cada lâmina se o diretor
UCS descobre todas as lâminas em seu domínio UCS?
Não, até à data da versão de diretor 4.1 UCS é possível selecionar que lâminas são controladas
pelo diretor UCS e quais não são. Somente as lâminas controladas exigem uma licença de
servidor.

Como posso eu evitar este Mensagem de Erro: “Erro que
atualiza a licença. A licença perpétua é instalada atualmente no
sistema. Você não pode adicionar uma licença assinaturabaseada quando uma licença perpétua é instalada. ”?
Cenário 1: Quando você não tem uma licença perpétua instalada no entanto sua
tentativa adicionar uma licença nova da assinatura falha.
Uma licença baixa permanente (CUIC-BASE-K9) é considerada igualmente uma licença perpétua
e esta causa o erro no diretor 6.0.0.0 UCS e mais cedo. Na versão de diretor 6.0.0.1 UCS e mais
tarde é possível instalar licenças da assinatura sobre ela. Promova e aplique então as licenças
outra vez.
Note: Não é ainda possível misturar licenças da assinatura e licenças (permanentes)
perpétuas com esta versão.

Cenário 2: Quando uma licença perpétua é instalada já e agora você tenta instalar
uma licença da assinatura.
No diretor 6.0.0.1 UCS e mais tarde é possível instalar licenças da assinatura sobre uma licença
baixa perpétua (CUIC-BASE-K9). Note que somente a licença baixa pode ser perpétua; não é
apoiada ainda para misturar licenças auxiliares perpétuas e da assinatura (tais como licenças de
servidor ou licenças do armazenamento). Se você já tem licenças auxiliares perpétuas e tem
comprado agora licenças da assinatura, consulte seu revendedor ou Equipe de Conta da Cisco a
fim discutir suas opções.

