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Introdução

Este documento é uma introdução ao sistema de Unified Computing (UCS) mini.

Pré-requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco UCS/gerente UCS●

Requisitos

Software de gerenciador UCS, 3.0 da liberação, que apoia somente Cisco UCS mini●

A interface gráfica de usuário (GUI) do Cisco UCS Manager é um aplicativo com base em
Java que exija 1.7 x uma versão 1.6 x ou do ambiente de tempo de execução de java (JRE).

●

O Cisco UCS Manager apoia os seguintes navegadores da Web:●

Microsoft Internet explorer 9.0 ou mais alto

Mozilla Firefox 7.0 ou mais alto

Google Chrome 14.0 ou mais alto



O Adobe Flash Player 10 ou é exigido mais altamente para algumas características●

O Cisco UCS Manager é apoiado nos seguintes sistemas operacionais:●

Microsoft Windows 7 com mínimo uma memória 4.0 GB

Red Hat Enterprise Linux 5.0 ou mais alto com mínimo uma memória 4.0 GB

A central de Cisco UCS, libera 1.2 ou mais novo é exigido para o uso com Cisco UCS
Manager, 3.0 da liberação.

●

Configurar

Cisco UCS mini estende a arquitetura de Cisco UCS em ambientes com exigências para
domínios menores.

Com o UCS mini, a interconexão da tela (FI) 6324 foi desmoronada no form fatora do módulo IO.

A tela Interconnect-6324 implica que há twenty-four portas 10G disponíveis nela.

Dezesseis são server que enfrenta (interno), duas relações 10G dedicadas a cada um dos oito
meios entalhes da lâmina da largura.

As oito relações permanecendo são divididas em um grupo de quatro relações Pluggable
aumentadas 1/10G do Form Fatora pequeno (SFP+) e de uma relação Pluggable do form fatora
pequeno do quadrilátero 40G (QSFP) que é chamada da “a porta escalabilidade” que é uma porta
licenciada.

Em vez de introduzir os módulos do entrada/saída (IO) no chassi que você introduz agora a tela
interconecta nela.



A relação 40Gbit (porta da escalabilidade) pode ser usada com um cabo breakout que transforme
a 4 cabos x 10Gbit.



O cabo breakout é mostrado abaixo

Similar ao 6200 Series, os 6324 igualmente unificaram portas.
Contudo, somente as 4 portas fixas são unificadas e podem ser configuradas como o Fiber
Channel ou as portas Ethernet.

A relação 40Gbit pode ser usada para conexões de servidor/conexões do armazenamento e é
chamado uma porta da escalabilidade no gerente UCS também.



A interconexão da tela de Cisco UCS 6324 encaixa a Conectividade dentro do chassi do server
da lâmina para fornecer um domínio menor de até 15 server (8 server da lâmina e até 7 direto-
conectam server da cremalheira)



Nota: Com UCSM libere o 3.0, significado para o UCS mini, simplesmente B200 M3, C220-M3 e
C240-M3 são apoiados.

Recursos suportados

Todas as características apoiadas em UCSM 2.2.1 serão apoiadas no 3.0, com as exceções
abaixo

Recursos não suportados:

Modo do switching de Ethernet●



Modo do host final do Fibre Channel (FC)●

VLANs Privadas●

segurança da porta●

Virtualização do teclado/vídeo/rato (KVM)●

Novos recursos:

Linha dupla PSU●

Apoio do barramento serial universal (USB)●

Apoio da fuga QSFP+ (porta da escalabilidade)●

HTML5 GUI (a Java GUI continua a ser apoiada) ●

Configurando portas unificadas (portas 4*10G)

Todas as portas FC devem ser contíguas.●

Todas as portas Ethernet devem ser contíguas.●

As portas FC devem vir antes das portas Ethernet na ordem [1. .to..4]●

Nota: Você não pode alternar entre Ethernet e FC, porque a configuração acima descreve
claramente.

Um exemplo de configurar?as duas portas como o FC e dois permanecendo como Ethernet, é
como mostrado abaixo



As portas unificadas são numeradas o Eth 1/1 - 4

As portas da escalabilidade são numeradas os Ethernet da fuga (Br-Eth)1/5/1 - 1/5/4

Trocas FI

a. Trocas válidas

Você poderia trocar a FIA com FI-b no mesmo chassi●



 Você poderia trocar a FIA e o FI-b na pergunta com FIA e o FI-b de um outro chassi●

 Você poderia cruzar a FIA e o FI-b na pergunta com FIA e o FI-b da troca de um outro chassi●



Nota: Todas as trocas acima são válidas porque o exemplo ID do conjunto combinaria em todos
os casos.

b. Trocas inválidas

Você não pode trocar apenas a FIA do chassi na pergunta com a FIA de um outro chassi●

Você não pode trocar apenas a FIA do chassi na pergunta com FI-b de um outro chassi●



 As trocas acima são inválidas porque o exemplo ID do conjunto não combinaria em um ou outro
casos, como mostrado

A fim recuperar

Desabotoar a troca (ou)●

Apague a configuração em uns lado e recluster●

Topologias apoiadas

a.  O IP baseou a Conectividade

O UCS mini pode ser conectado ao Switches ascendente através de um canal de porta normal,
os links independentes ou através do VPC como mostrado 



b.  Dirija o armazenamento anexado

o armazenamento anexado direto iSCSI/FC/FCoE é apoiado 

No armazenamento de FCoE da porta da escalabilidade somente é apoiado e não FC.

Desde que o modo NPV não é apoiado na liberação do 3.0, que conecta a 3ª parte FC o Switches
que é executado no modo de switch não é apoiada. 



Algumas outras topologias de como o UCS mini poderia ser usado com armazenamento anexado
direto são como alistadas:



Apoio USB

Um porta usb é fornecido no FI (6324)●

Poderia tomar até um minuto para detectar a inserção/remoção da chave USB.●

Uma chave USB de Cisco precisa de ser comprada separadamente.●

As chaves USB da 3ª parte devem trabalhar, mas não ser apoiadas.●

Quando o USB é introduzido a seção no FI aonde obtém introduzido, destacou com um retângulo
verde. 

Selecione o botão de rádio do sistema de arquivo remoto, você deve poder ver o botão de rádio
USB a/b.

Nota: o usb a e o usb b são para um ou outro lados, firmware podem ser transferidos de qualquer
um deles.



Interface do utilizador HTML5

Isto foi introduzido para eliminar a dor envolvida na manutenção de versões da área de trabalho
JRE (isto é, as elevações das Javas no passado conduziram ao UCSM que não abre etc.)
migrando a uma tecnologia baseada navegador.

 A tela abaixo mostra a página do respingo do UCSM, Javas é ainda uma opção além do que o
HTML como visto



As versões de navegador apoiadas para HTML5 são

Internet explorer - 10+

Firefox - 25+

Chrome - 30,31,32

Safari 7+

Opera 19+

A interface do utilizador HTML5 para gerente do lançamento UCSM e KVM é como mostrado
abaixo
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