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Introdução

 Este original descreve em etapas para pesquisar defeitos uma edição onde a lâmina não
descubra devido ao erro de estado-MC da potência do server.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem um conhecimento em funcionamento destes assuntos:

Cisco Unified Computing System (UCS)●

Interconexão da tela de Cisco (FI)●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

UCS B420-M3●

UCS B440-M3●

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 a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A upgrade de firmware da lâmina, o server foi para baixo depois que repartição da política do
uptime.

●

Algum evento da potência no centro de dados.●



Acima do podia ser o disparador possível da edição.

Problema

Este Mensagem de Erro ocorre em cima de uma repartição ou durante a descoberta.

“Incapaz de mudar o estado da potência da lâmina”

UCSM relata este alerta para uma lâmina que não obtenha posta sobre

A lâmina recarregada como parte de uma upgrade de firmware ou toda a outra manutenção não
descobre /turn-up com mensagem abaixo no FS:

 “Incapaz de mudar a potência do server estado-MC Error(-20): O controlador do Gerenciamento
não pode ou falhado em processar o pedido (sam: dme: ComputePhysicalTurnup: Execute)”

Os logs SEL mostram entradas do erro como abaixo:

CIMC | Plataforma POWER_ON_FAIL alerta #0xde | Falha com caráter de previsão não declarado
| Não declarado

CIMC | Plataforma POWER_ON_FAIL alerta #0xde | Falha com caráter de previsão afirmada |
Afirmado

Troubleshooting

Do shell UCSM CLI, conecte a cimc da lâmina e verifique o status de energia da lâmina usando o
comando da potência 

ssh FI-IP-ADDR●

conecte cimc X●

potência●

Failure Scenario # 1

OP:[ status ]

Power-State:              [ on ]

VDD-Power-Good:           [ inactive ]

Power-On-Fail:            [ active ]

Power-Ctrl-Lock:          [ unlocked ]

Power-System-Status:      [ Good ]

Front-Panel Power Button: [ Enabled ]

Front-Panel Reset Button: [ Enabled ]

OP-CCODE:[ Success ]

Failure Scenario #2

OP:[ status ]

Power-State:              [ off ]

VDD-Power-Good: [ inactive ]

Power-On-Fail:            [ inactive ]

Power-Ctrl-Lock: [ permanent lock ]  <<<----------------

Power-System-Status: [ Bad ]                <<<---------------

Front-Panel Power Button: [ Disabled ]

Front-Panel Reset Button: [ Disabled ]



OP-CCODE:[ Success ]

Output da encenação de trabalho #

[ help ]# power

OP:[ status ]

Power-State:              [ on ]

VDD-Power-Good:           [ active ]

Power-On-Fail:            [ inactive ]

Power-Ctrl-Lock:          [ unlocked ]

Power-System-Status:      [ Good ]

Front-Panel Power Button: [ Enabled ]

Front-Panel Reset Button: [ Enabled ]

OP-CCODE:[ Success ]

[ power ]#

Verifique o valor do sesnor #

POWER_ON_FAIL    | disco - > | discreto     | 0x0200 | na      | na      | na      | na      | na      | na     
|   NON-trabalho do >>>

Value# do sensor

POWER_ON_FAIL    | disco - > | discreto     | 0x0100 | na      | na      | na      | na      | na      | na     
|  Funcionamento do >>>>

Execute sensores comandam e verificam os valores de sensores da potência e da tensão.
Compare a saída com o mesmo modelo da lâmina é posto no estado.

Se a leitura ou o estado, colunas são sensores NA com certeza, esta não pode ser a falha do
hardware todo o tempo. 

Registra o snippet#

Sel.log #

CIMC | Plataforma POWER_ON_FAIL alerta #0xde | Falha com caráter de previsão afirmada |
Afirmado

power-on-fail.hist dentro de tmp/)



Se o acima não ajuda e como a próxima etapa, recolha o pacote do log do techsupport UCSM e
de chassi. 

Ajuda a investigar mais a edição.

Com os sintomas previamente mencionados, tente estas etapas recuperar a edição.

Passo 1: Verifique que o estado da lâmina FS “está falhado” com descrição “estado-MC Error(-
20)”.

Navegue ao equipamento > ao chassi X > server Y > FS

Passo 2: Note abaixo do número de série impactado da lâmina e desarme a lâmina.

<<< IMP: Note abaixo do número de série da lâmina do problema do tab geral antes de desarmá-
lo. Exigido no estágio posterior no >>> Step-4

Navegue ao equipamento > ao chassi X > server Y > manutenção do general > do server >
desarmam > aprovado.



Etapa 3. Entalhe x/y da restauração FI-A/B#

Por exemplo #Chassis2-Server 1 é impactado.

Entalhe 2/1 da restauração FI-A#

Espere 30-40 segundos após ter executado o comando acima

Step-4: Recommission a lâmina que foi desarmada.



Navegue ao equipamento > desarmado > server > procuram o server que nós desarmamos
(encontre a lâmina correta com o número de série notável em Step-2 antes de desarmar) >
verificação para recommission a caixa do tiquetaque contra a lâmina correta (valide com número
de série) > mudanças da salvaguarda.

Step-5: Resolva o entalhe, se observado.

Navegue ao equipamento > ao chassi X > o server Y.

Se você obtém da “o PNF-acima da edição do entalhe resolução” para a lâmina que você
recommissioned, a seguir verifique seu número de série e clique-o “aqui” para aceitar o server no
entalhe.



A descoberta da lâmina deve começar agora.

Espere até que a descoberta do server obtiver terminada. Monitore o progresso na aba do server
FS.

Etapa 6. Se etapa um a cinco não ajude e o FS outra vez falha, a seguir desarma a lâmina e
tenta-a ASSENTÁ-LA fisicamente.

Se o server imóvel é incapaz de descobrir alcance para fora ao tac Cisco se este é um problema
de hardware.



NOTE:  If you have B200 M4 blade and notice failure scenario #2 , please refer following bug and

Contact TAC

CSCuv90289

B200 M4 fails to power on due to POWER_SYS_FLT

Informação relacionada

Procedimento para descobrir o chassi

Guia de Gerenciamento do server UCSM

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuv90289
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/200779-Procedure-to-Discover-Chassis-using-Cisc.html
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Server-Mgmt/3-1/b_Cisco_UCS_Manager_Server_Mgmt_Guide_3_1/b_Cisco_UCS_Manager_Server_Mgmt_Guide_3_1_chapter_01001.html
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