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Introdução
Este documento descreve como instalar, configurar e pesquisar defeitos o Cisco UCS Manager
de encaixe para o cliente web do vSphere. Cisco UCSM de encaixe é uma extensão para o
cliente web v5.5 do vSphere e avante. Permite administradores da virtualização de ver, controlar
e monitorar vários aspectos da infraestrutura física de Cisco UCS. O resultado é uma única placa
para que os usuários Center virtuais obtenham informação física e virtual da infraestrutura para
um hypervisor dado.

Pré-requisitos
Requisitos
Cisco recomenda-o ter um conhecimento de,
●

●

●

Cisco UCS e gerente UCS (UCSM 2.x & 3.x)
VCenter de VMware
Server HTTP/HTTPS para hospedar o vCenter de encaixe

Componentes Utilizados
A informação neste documento é baseada nestes versão de software e hardware
vCenter 5.5 ou acima
Cisco UCS Manager 1.x de encaixe (1.1.1 e 1.2.1)
Gerente 2.2 UCS
Cliente web 5.5 do vSphere de VMware
Pacote de encaixe hospedado no HTTP ou no servidor HTTPS.
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, certifique-se de que você compreende o
impacto potencial de todas as mudanças ou configurações.

Configurar
Etapa 1.
Transfira os arquivos zip de encaixe e do registro da ferramenta disponíveis em: http:/?/?
www.cisco.com/?
Cisco UCS Manager de encaixe para o cliente web do vSphere de VMware
Ferramenta de encaixe do registro do Cisco UCS Manager
●

Etapa 2.
●

●

●

Instale VMware PowerCLI 5.1 ou mais alto para executar a ferramenta do registro.
Instale o vCenter 5.1 de VMware ou mais alto.
Wizard de instalação de PowerCLI -

Etapa 3.
Instale o cliente web 5.5 do vSphere de VMware e as suas condições prévias.
Para obter informações sobre do cliente web do vSphere de VMware as condições prévias
consultam http:/?/?kb.vmware.com/?selfservice/?microsites/?search.do?language=en_?US&cmd=displa
yKC&externalId=2005083
Instale um vCenter. O exemplo neste documento usa o dispositivo do vCenter 5.5.
Etapa 4.
●

●

●

●

Pacote de encaixe hospedado no HTTP ou no servidor HTTPS

Etapa 5.
●

●

Abrir o zíper a ferramenta do registro e fazer duplo clique para lançá-la. A tela de encaixe da
ferramenta do registro de Cisco UCS aparece.
Para registrar um de encaixe novo, configurar os campos: IP/Hostname - IP ou hostname do
server do vCenter.Username - nome de usuário do vCenter.Senha - senha do vCenter.Lugar
de encaixe: - HTTPS/HTTP URL do arquivo zip de encaixe. Por exemplo,
https://10.1x.1x.1/plugins/ucs/ucs-vcplugin-1.1.1.zip.Clique em Submit.

Se você quer remover registro um gerente UCS de encaixe, verifique a caixa de verificação
de encaixe remover registro e termine os campos.
Se você está registrar novamente, você pode ver já registrado! caixa de diálogo de
advertência, com a mensagem:“Cisco Ucs 1.x de encaixe é registrado já. Se os arquivos de
encaixe são transferidos já, não estarão transferidos outra vez até que estejam removidos
manualmente e serviço do cliente web do vSphere estiver reiniciado.” Reveja a mensagem e
clique a APROVAÇÃO para continuar.
Etapa 6.
●

●

●

Entre ao vCenter para verificar se o UCSM de encaixe é instalado.

Passo 7:
●

●

●

Registrar o domínio UCSM usando UCSM de encaixe no vCenter.
Fazer duplo clique em Cisco UCS de encaixe.
Registro do clique - a - domínio novo UCS do registro.

●

Primeira vez após o registro, você obtém um erro segundo as indicações desta imagem.

●

Clique sim para recarregar o cliente web do vSphere. Uma vez que você entra para trás você
deve ver o domínio UCSM registrado.

Verificar
Etapa 1.
●

Verifique os detalhes do domínio UCSM

●

Opções de encaixe UCSM

●

Outras opções como o firmware, perfil do serviço, molde de perfil do serviço, pool do server

Troubleshooting
Pesquise defeitos a instalação de plugin UCSM no dispositivo do vCenter
Etapa 1.

●

●

Verifique a MULTIDÃO aqui
<vCenter
IP>/mob/?moid=ExtensionManager&doPath=extensionList%5b%22com%2ecisco%2eucs%2e
vcplugin%22%5d%2eserver de https://

Certifique-se que nós vemos o arquivo zip ucs-vcplugin.

Step2.
●

●

●

●

Verifique se o vCenter pode alcançar o Server do HTTP onde o arquivo de encaixe está
hospedado.
Verifique se o vClient que está instalado no vCenter pode alcançar o lugar de encaixe dos
https/HTTP.
Faça um wget para verificar a alcançabilidade.
Verifique o acesso HTTPS. Este é um working* do *non setup onde o vCenter não poderia
autenticar com servidor HTTPS.

localhost:/tmp # wget https://<HTTP/HTTPS server IP>/<Plugin location>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip
--2016-02-25 07:02:15-- https://<HTTP/HTTPS server IP>/<Plugin location>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip
Connecting to <HTTP/HTTPS server IP>:443... connected.
ERROR: cannot verify <HTTP/HTTPS server IP>'s certificate, issued by `/C=-/ST=SomeState/L=SomeCity/O=AutoGenerated/OU=SelfSignedCertificate/CN=openfiler/emailAddress=root
@openfiler':
Unable to locally verify the issuer's authority.
ERROR: certificate common name `openfiler' doesn't match requested host name `<HTTP/HTTPS server
IP>'.
To connect to 172.16.15.222 insecurely, use `--no-check-certificate'.
Unable to establish SSL connection.
●

Verifique o acesso HTTP. Este é um exemplo de funcionamento para um wget no server

HTTP
localhost:/tmp # wget http://<HTTP/HTTPS server IP>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip-2016-03-03 20:35:31-http://<HTTP/HTTPS server IP>/ucs-vcplugin-1.2.1.zip
Connecting to <HTTP/HTTPS server IP>:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 19486526 (19M) [application/zip]
Saving to: `ucs-vcplugin-1.2.1.zip.1'
100%[=============================================================>] 19,486,526
110M/s
0.2s
2016-03-03 20:35:31 (110 MB/s) - `ucs-vcplugin-1.2.1.zip.1' saved [19486526/19486526]

in

