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Introduction

Este documento descreve a terminologia e a operação do UCS Fabric Interconnect, licenciamento
do UCS Central e licenciamento do VMWare ESXi. Ele também descreve problemas comuns
observados nas implantações de clientes.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of



the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Entendendo as IDs de produto (PIDs) da interconexão de estrutura do UCS

As licenças do UCS são geradas na geração de interconexões de estrutura do UCS em uso.

aviso: As licenças para uma interconexão de estrutura de uma geração podem ser
transferidas entre outras interconexões de estrutura na mesma geração, mas não entre
gerações diferentes.

Interconexões em malha série 6100 de 1ª geração
UCS-6120XP
UCS-6140XP

●

Interconexões em malha 6200 Series de segunda geração
UCS-FI-6248UP
UCS-FI-6296UP

●

Interconexões em malha série 6300 de terceira geração
UCS-FI-6332UP
UCS-FI-6332-16UP

●

Interconexões de estrutura 4ª geração da série 6400UCS-FI-6454●

Outro
UCS-FI-M-6324 (UCS Mini)

●

Licenças pré-instaladas

As interconexões em malha contêm várias licenças pré-instaladas dependendo do modelo e se
um modelo de expansão está instalado. Isso também é conhecido como licenciamento RTU
(Direito de Uso).

A imagem abaixo descreve o número de licenças pré-instaladas disponíveis para uso em cada
dispositivo

Modelo de
interconexão de
estrutura

Contagem de
licenças de porta
10G

Contagem de
licenças de porta
25G

Contagem de
licenças de porta
40G

Contagem de
licenças de porta
100G

UCS-6120XP 8 N/A N/A N/A
UCS-6140XP 12 N/A N/A N/A
UCS-FI-6248UP 12 N/A N/A N/A
UCS-FI-6296UP 18 N/A N/A N/A
UCS-FI-M-6324
(UCS Mini) 4 N/A N/A N/A

UCS-FI-6332UP N/A N/A 8 N/A
UCS-FI-6332-16UP 8 N/A 4 N/A
UCS-FI-6454 N/A 18 N/A 2

Quando um módulo de expansão é adicionado às interconexões em malha UCS-FI-6248UP ou
UCS-FI-6296UP, oito licenças adicionais de porta 10G estão disponíveis.

Essas licenças adicionais podem ser usadas em portas base do Interconector de estrutura ou no
módulo de expansão instalado.



aviso: Remover o módulo de expansão da unidade base removerá as licenças dessa
interconexão de estrutura

Para cada porta configurada além da contagem de licenças de porta pré-instalada, uma licença
adicional deve ser comprada.

Detalhes de licenciamento de porta Ethernet UCS

O status da licença pode ser verificado usando a GUI ou CLI do UCS Manager (UCSM)

GUI do UCSM

No painel Navegação, clique na guia Admin.1.
Na guia Admin, expanda All > License Management.2.
No painel Trabalho, clique na guia Geral.3.
Clique duas vezes em um recurso na tabela para ver os detalhes desse recurso, incluindo o
estado operacional e o período de carência usado.

4.

Os detalhes do recurso licenciado serão parecidos com a imagem abaixo

CLI UCSM (UCSM versão 1.4 e superior)

Faça login no UCSM usando um cliente SSH1.



Execute o comando scope license2.
Executar o comando show usage3.

A imagem abaixo é um exemplo de uma possível saída

UCSB-6-A# scope license

UCSB-6-A /license # show usage

Feat Name Scope Default Total Quant Used Quant Subordinate Quant State Peer Count Comparison

Grace Used

------------------------------ ----- ------- ----------- ---------- -------------------- -------

------------- ----------------------- ----------

ETH_PORT_ACTIVATION_PKG A 18 18 19 0 License Graceperiod Matching 133200

ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG A 0 0 0 0 Not Applicable Matching 0

ETH_PORT_ACTIVATION_PKG B 18 18 16 0 License Ok Matching 0

ETH_PORT_C_ACTIVATION_PKG B 0 0 0 0 Not Applicable Matching 0

CLI do UCSM (anterior ao UCSM versão 1.4)

Faça login no UCS Manager com o cliente SSH1.
Execute o comando connect local-mgmt2.
Executar o comando show license usage3.

Compreendendo a contagem de licenças e o status no UCSM

1. Quantidade padrão (licença RTU)

A quantidade padrão (também conhecida como Direito de Uso ou Licença em Papel) é o número
de licenças pré-instaladas que vêm com o hardware 

Por exemplo, um 6296UP vem com licença de 18 portas por padrão.

Com dois módulos de expansão instalados (cada um fornecendo 8 portas adicionais), a
quantidade padrão será = 18 + ( 2 x 8 )

Daí:

= 18 + 16

= 34 licenças disponíveis para uso

2. Quantidade total

A quantidade total = Quantidade padrão + quaisquer arquivos de licença adicionais instalados

Por exemplo: 34 (padrão) + 24 licenças compradas

= 58 licenças totais disponíveis para uso

Note: As versões do UCSM anteriores a 2.2(4b) mostram a quantidade total como
quantidade absoluta

3. Quantidade usada



A quantidade usada é o número de licenças que estão sendo usadas atualmente por uma porta
configurada.

Na imagem, isso é igual a 19 (na interconexão de estrutura A)

4. Período de carência

O período de carência começa assim que a quantidade usada é maior que a quantidade
total/absoluta.

Na imagem acima, há mais 1 porta em uso do que a quantidade absoluta e o sistema está em
período de tolerância por 133200 segundos ou aproximadamente 37 horas.

O temporizador do período de tolerância não é redefinido quando a quantidade apropriada de
licenças é adicionada.

No entanto, o estado da licença será alterado para "Licença OK"

As licenças são atribuídas somente a portas configuradas. Quando uma porta é desconfigurada,
sua licença retorna ao pool de licenças.

Após o término do período de carência (atualmente 120 dias) e o recurso ainda estiver em estado
de carência:

O Cisco UCS Manager mostrará uma falha crítica indicando que o período de carência da
licença expirou

●

Se licenças adicionais forem obtidas e instaladas, o que significa Quantidade total >=
Quantidade usada, a falha será eliminada

●

Se as portas não estiverem configuradas de modo que a Quantidade usada seja <
Quantidade total

●

Note: O encaminhamento de tráfego de dados não será afetado quando o período de
tolerância expirar

Entendendo quando as portas consumirão licenças

Todas as portas Ethernet configuradas consumirão licenças.

Isso não importa se a porta está conectada e tem um link ativo ou não.

Para liberar licenças consumidas desnecessariamente, as portas Ethernet não utilizadas devem estar desconfiguradas. Consulte o guia abaixo para obter
detalhes.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Network-Mgmt/3-
1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1_chapter_01010.html#task_7066261484290578956

Todas as portas FC que não estão desligadas consumirão licenças.

Para liberar licenças consumidas desnecessariamente, as portas FC não utilizadas devem ser desativadas. Consulte o guia abaixo para obter detalhes.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/3-
2/b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_3_2/b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_3_2_chapter_011.html#task_87FF84DCA94343B982CC40
F4FF7CA071

Note: Desconfigurar ou desativar uma porta interromperá todo o tráfego usando essa porta.
Somente as portas que não estão em uso no momento devem ser desconfiguradas ou

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Network-Mgmt/3-1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1_chapter_01010.html#task_7066261484290578956
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Network-Mgmt/3-1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1/b_UCSM_Network_Mgmt_Guide_3_1_chapter_01010.html#task_7066261484290578956
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/3-2/b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_3_2/b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_3_2_chapter_011.html#task_87FF84DCA94343B982CC40F4FF7CA071
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/3-2/b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_3_2/b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_3_2_chapter_011.html#task_87FF84DCA94343B982CC40F4FF7CA071
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/3-2/b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_3_2/b_UCSM_GUI_Storage_Management_Guide_3_2_chapter_011.html#task_87FF84DCA94343B982CC40F4FF7CA071


desativadas

Tipos de licença

1. Licença de ativação de porta 10GE

Cada geração de interconexão de estrutura tem licenças de porta 10GE que podem ser
adquiridas

Para as interconexões em malha de primeira geração (6100), esta licença é N10-L001●

Para as interconexões em malha de segunda geração (6200), esta licença é UCS-LIC-10GE●

Para as interconexões em malha da série 633X de terceira geração, esta licença é UCS-LIC-
6300-10G

●

Quando instalados via UCSM, eles são adicionados ao ETH_PORT_ATIVATION_PKG

Eles podem ser usados para qualquer função de porta baseada em Ethernet, incluindo uplink,
servidor, dispositivo etc.

Tip: Essas licenças também podem atuar como licenças do Direct Connect série C quando
nenhuma licença do Direct Connect série C está disponível no momento

Se todas as licenças do Direct Connect série C foram esgotadas e o usuário conectar mais
servidores rack à interconexão de estrutura, ele tentará obter uma licença do pool
ETH_PORT_ATIVATION_PKG.

O campo Quantidade subordinada foi adicionado para controlar essas licenças de ativação de
portas que estão sendo usadas para servidores rack conectados.

2. Licença Direct Connect série C 10GE

Essas licenças são usadas para servidores rack UCS C-series conectados ao UCS Manager por
meio da integração com UCSM.

Esta licença só se aplica a servidores C-series integrados em uma configuração Single-Wire,
Direct Connect - VIC diretamente conectado à interconexão de estrutura com CIMC inband (sem
porta CIMC conectada).

Esta licença não está disponível nas interconexões de estrutura 6100

Para as interconexões em malha 6200, essas licenças podem ser adquiridas como: UCS-L-6200-
10G-C

Para as interconexões em malha 6300, essas licenças podem ser adquiridas como: UCS-LIC-
6300-10GC

3. Licença de ativação de porta 25GE

Essas licenças executam a mesma função das licenças de porta 10GE, mas são para portas
25GE.

Eles só se aplicam às interconexões de estrutura da série 6400.



Essas licenças podem ser adquiridas como: UCS-L-6400-25G

4. Licença de conexão direta 25GE série C

Essas licenças executam a mesma função que o licenciamento do Direct Connect série 10GE C,
mas são para portas 25GE.

Eles só se aplicam às interconexões de estrutura da série 6400.

Essas licenças podem ser adquiridas como: UCS-L-6400-25GC

5. Licença de ativação de porta 40GE

Essas licenças executam a mesma função das licenças de porta 10GE, mas são para portas
40GE.

Eles só se aplicam às interconexões de estrutura da série 6300.

Essas licenças podem ser adquiridas como: UCS-LIC-6300-40G

6. Licença Direct Connect série C 40GE

Essas licenças executam a mesma função que o licenciamento do Direct Connect série 10GE C,
mas são para portas 40GE.

Eles só se aplicam às interconexões de estrutura da série 6300.

Essas licenças podem ser adquiridas como: UCS-LIC-6300-40GC

7. Licença de ativação de porta 100GE

Essas licenças executam a mesma função das licenças de porta 10GE, mas são para portas
100GE.

Eles só se aplicam às interconexões de estrutura da série 6400.

Essas licenças podem ser adquiridas como: UCS-L-6400-100G

8. Licença de escalabilidade do UCS Mini (UCS-FI-M-6324)

Essas licenças são usadas para licenciar a porta de escalabilidade do UCS Mini (utilizável apenas
no UCSM versão 3.1 e superior).

O PID desta licença é UCS-6324-40G

Mais informações sobre o licenciamento do Direct Connect série UCS C podem ser encontradas
na seção Suporte ao licenciamento do rack C-Direct do Guia de configuração da GUI do UCSM
para sua versão do UCSM

Determinando quais portas estão usando licenças válidas no UCS Manager

Da CLI



No modo CLI do UCS para avaliar todas as portas que estão usando licenças, execute os
seguintes comandos:

scope eth-server1.
show interface2.
sair3.
escopo eth-storage4.
show interface5.
sair6.
scope eth-uplink7.
show interface8.
sair9.

scope fc-uplink10.
show interface11.
show fcoeinterface12.
sair13.
scope fc-storage14.
show interface fc15.
show interface fcoe16.
sair17.

ExemploIe:

Note: Os comandos de escopo "eth-uplink" e "fc-uplink" não estão disponíveis no UCS
Manager 2.1 e nenhum dos comandos de escopo descritos acima está disponível no UCS
Manager 2.0

Do pacote de suporte técnico



Como alternativa, essas informações podem ser vistas no pacote de suporte técnico do UCSM:

<DATETIME>_<HOSTNAME>_UCSM.tar —> UCSM_<A ou B>_TechSupport.tar —>
sam_techsupportinfo

O arquivo MIT.xml dentro de um pacote de suporte técnico do UCSM detalha quais portas estão
segurando que tipo de licença.

Este arquivo existe no suporte técnico das versões 2.2(6) e superiores do UCSM.

Isso é útil para determinar quais portas podem estar usando licenças de filial (por exemplo,
Retirando do pool UCS-LIC-10GE em vez do pool UCS-L-6200-10G-C).

Abra o arquivo em um programa como o Notepad++ e procure "licenseTarget" em todo o arquivo

Isso deve fornecer uma lista semelhante à saída abaixo:

A partir da saída acima, podemos identificar claramente quais portas em que FIs estão solicitando
as várias licenças

Por exemplo, em

 - ETH_PORT_C_ATIVATION_PKG é o pacote de licença (correlaciona-se com UCS-L-6200-10G-C PID)

 - inst-B indica que é uma porta em FI-B

 - porta-32 indica que é a porta número 32 no FI

 - slotId="1" indica que é o slot 1 do FI (portas onboard). Os slots 2 a 4 são aplicáveis se você tiver placas de expansão no FI.

Problemas conhecidos de licenciamento do UCS Manager

1. Contagens de licenças incorretas ou falhas no período de carência observadas no UCS Manager

Sintoma:

As contagens de licenças do UCS Manager não correspondem às licenças usadas

Isso pode se manifestar com qualquer uma das observações abaixo



Quantidade padrão menor do que o esperado para o hardware●

A quantidade usada é maior que o número de portas configuradas●

A quantidade usada é menor que a quantidade absoluta, mas o alerta do período de
tolerância ainda mostra

●

O alerta Período de isenção de licença é mostrado enquanto a quantidade usada <= a
quantidade total

●

Problema:

Esses problemas são rastreados por bugs CSCus10255 e CSCui19338 .

Versão afetada: Todos anteriores a 2.2(4b)

Resolução:

Atualizar para a versão 2.2(4b) ou superior●

2. ID do host do arquivo de licença diferente de ambos os FIs

Sintoma:

Erro ao carregar um arquivo de licença; o host-id não corresponde às interconexões de estrutura.

Problema:

Esse erro é observado quando a ID do host do arquivo de licença não corresponde à
interconexão de estrutura que está sendo licenciada.

Verificação:

O ID do host de interconexão de estrutura pode ser encontrado executando os seguintes
comandos via CLI

licença de escopo●

show server-host-id●

UCSB-6-A# scope license

UCSB-6-A /license # show server-host-id

Server host id:

Scope Host Id

----- -------

A VDH=SAL1937NSER

B VDH=SAL1937NSF3

O arquivo de licença pode ser aberto em um editor de rich text (como o Notepad++).

Aqui, você pode verificar se a ID do host corresponde à da interconexão de estrutura.

Nunca edite e salve este arquivo de licença.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCus10255
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCui19338


Ativar caracteres especiais no editor também é útil para garantir que não haja corrupção.

Isso pode ser feito em Exibir -> Mostrar símbolo -> Mostrar todos os caracteres

Resolução:

Recarregue a licença para o ID do host correto

3. O nome do arquivo é inválido, pois contém espaços

Sintoma:

O erro abaixo é visto ao carregar um arquivo de licença

Problema: 

O arquivo de licença OU o caminho para o arquivo de licença contém um espaço

Resolução:

Alterar o nome do arquivo ou o caminho do arquivo para remover todos os espaços

4. Uma licença válida foi fornecida, mas não foi bem-sucedida em 'Download Validate Local'



Problema:

Falha no carregamento de uma licença com um erro relativo à validação do arquivo de licença

Examinar o arquivo de licença, usando o Notepad++ ou uma ferramenta de edição de texto
semelhante, revela uma ID de host correspondente e um formato de licença válido

●

O software usado para carregar o arquivo era HTML 5 no Internet Explorer●

O FSM fornece uma saída semelhante à seguinte●

Resolução:

Utilize um navegador que não é IE, como o Chrome, para carregar o arquivo *.lic

O arquivo *.lic pode, como alternativa, ser carregado usando o cliente Java UCSM ou usando um
servidor TFTP e SSH

Há um bug CSCuz21644 arquivado para este problema

Licenciamento central do UCS

O licenciamento atual do UCS Central pode ser realizado usando o Cisco Smart Licensing ou o
licenciamento baseado em PAK legado

Você não pode usar ambos os mecanismos de licenciamento ao mesmo tempo.

Quando o Smart Licensing está em uso, as licenças são avaliadas por servidor

UCS-MDMGR-LIC= pode ser usado para solicitar licenças por servidor

Quando o licenciamento baseado em PAK legado é usado, as licenças são avaliadas por domínio
registrado do UCS

UCS-MDMGR-1DMN=  pode ser usado para solicitar licenças por domínio

Licenciamento de terceiros no UCS

VMware ESXi

Se você adquiriu um produto VMware através da Cisco, a licença é fornecida através do
mecanismo PAK normal da Cisco.

Você deve reivindicar a PAK e, em seguida, pegar o código fornecido e recuperar a licença de

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuz21644


ativação da VMWare.

Use o link a seguir para solicitar licenças de ativação:

https://www.vmware.com/vmwarestore/newstore/oem_login.jsp?Name=CISCO-AC

Para instalar a licença por meio do cliente vSphere:

Clique no host1.
Clique na guia configuration, "Licensed Features" (Recursos licenciados) na tabela à
esquerda (em Software)

2.

Clique em "Editar" no canto superior direito3.
No pop-up, selecione "Atribuir uma nova chave de licença a este host" e clique em "Inserir
chave" e cole o código no

4.

Note: O código deve ter o seguinte formato: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

Erros de licenciamento

A chave de licença inserida não tem capacidade suficiente para esta entidade

O host tem mais CPUs do que a licença tem capacidade para (por exemplo, Um host de 2 CPUs
com uma licença de 1 CPU)

Talvez seja necessário combinar várias licenças de CPU únicas para criar uma licença de CPU
múltipla.

Isso pode ser feito no portal de licenciamento da VMware vinculado abaixo

https://my.vmware.com/group/vmware/my-licenses

https://www.vmware.com/vmwarestore/newstore/oem_login.jsp?Name=CISCO-AC
https://my.vmware.com/group/vmware/my-licenses


Arquivo de licença inválido

Há várias causas comuns. Consulte VMware KB 1005440 para obter mais detalhes

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1005440
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