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Introdução

O nexo 1000VE de Cisco é uma solução distribuída do virtual switch que seja integrada
inteiramente dentro da infraestrutura virtual de VMware, incluindo o vCenter de VMware, para o
administrador da virtualização. Esta solução offloads a configuração do virtual switch e dos
grupos de porta ao administrador de rede para reforçar uma política de rede consistente do centro
de dados.

lista da compatibilidade de hardware de VMware
Contribuído por Mohammed Majid Hussain e por Jonathan Jordânia, engenheiros de TAC da
Cisco.

Pré-requisitos

Condições prévias para instalar a borda virtual do nexo 1000 (VE)

A instalação virtual da borda do nexo 1000 de Cisco tem as seguintes condições prévias:

Você transferiu o nexo 1000VE VS de Cisco e imagens VSE.●

Você deve ter os detalhes do vCenter de VMware e as credenciais do administrador.●

Você tem um host de ESXi para distribuir o nexo 1000VE VS de Cisco.●

https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php


Pelo menos um host de ESXi está disponível para distribuir o VSE para o nexo 1000VE de
Cisco.

●

Você tem pelo menos dois endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
disponíveis para VS e VSE (motor virtual dos serviços).

●

Você tem os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT (N+1), onde N é o
número de anfitriões de ESXi em que um VSE é distribuído.

●

Condições prévias do host de ESXi

Os anfitriões ESX ou de ESXi têm as seguintes condições prévias:

Você tem instalado já e server preparado do vCenter para o Gerenciamento do host usando
as instruções de VMware.

●

Você tem instalado já a licença do Enterprise Plus de VMware nos anfitriões.●

Todos os anfitriões VSE devem executar ESXi 6.0 U3 ou umas liberações mais atrasadas.●

Você tem dois NIC físicos em cada host para a Redundância. O desenvolvimento é
igualmente possível com o um NIC físico.

●

Se você está usando um grupo de Switches, certifique-se de que os enlaces de tronco
interswitch levam todos os VLAN relevantes. O uplink deve ser uma porta de tronco que leve
todos os VLAN que são configurados no host.

●

Você deve configurar o controle e os VLAN de gerenciamento no host a ser usado para o VS
VM.

●

Certifique-se de que o VM a ser usado para o VS cumpre os requisitos mínimos alistados na
tabela a seguir.

●

Todo o vmnics deve ter a mesma configuração rio acima.●

Cu
idado

A versão de hardware 11 VS não é apoiada. Veja a tabela abaixo para versões suportadas.●

O VS VM pôde não carreg se RAM e o CPU não são atribuídos corretamente. Este documento
inclui procedimentos para atribuir RAM e ajustar a velocidade CPU.

●

Esta tabela alista os requisitos mínimos para hospedar um VS.

Requisitos mínimos da tabela 1. para um VM que hospeda um VS
Componente VS VM Requisito mínimo

Versão de hardware VS

7
N
o
t
a

As versões de hardware 7, 8, 9, e 10 VS são apoiadas. A versão de hardware 11
VS não é apoiada.

Plataforma bit 64
Tipo O outro Linux 64-bit (recomendado)
Processador 2
RAM (configurado e
reservado) 4 GB1

NIC 3
Disco rígido SCSI 3 GB com o adaptador da paralela da lógica LSI
Velocidade CPU 2048 megahertz2



1If quevirtual de distribuiçãoModuleto do supervisor2If quevirtual de distribuiçãoModuleto do
supervisor

Condições prévias VS

O software do nexo 1000VE VS de Cisco tem as seguintes condições prévias:

Você tem o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT VS.●

Você instalou o server apropriado do vCenter de VMware.●

Se você está instalando VS redundantes, certifique-se de que você primeiramente instala e
estabelece o software no VS preliminar antes de instalar e de estabelecer o software no VS
secundário.

●

Se você se está usando os ÓVULOS arquivam para a instalação, certificam-se de que a
velocidade CPU é 2048 megahertz ou maiores. Se a velocidade CPU é menos de 2048
megahertz, a seguir imagem ISO do uso para a instalação.

●

Você tem identificado já o papel HA para este VS da lista na tabela a seguir.●

Papéis da tabela 2. HA
Papel HA Único sistema do supervisor Sistema do supervisor dual
Autônomo (ambiente de teste somente) X
HA X

N
o
t
a

Um VS autônomo não é apoiado em um ambiente de produção.

Você é familiar com o diagrama de topologia do nexo 1000VE de Cisco que é mostrado o
inTopology para o modo de controle da camada 3.

●

Condições prévias VSE

O software VSE do nexo 1000VE de Cisco tem as seguintes condições prévias:

Se os anfitriões reagem do modo apátrida de ESXi, permita o host/conjunto carreg PXE do
>ESXi do >Configuration do gerente do >Update do underHome das configurações de host
de ESXi.

●

Você tem uma cópia de sua documentação de VMware disponível para instalar o software em
um host.

●

Você tem obtido já uma cópia do arquivo de software VSE.●

O server de ESXi é capaz de hospedar um VSE que reserve dois vCPUs e 8 GB da memória.●

Condições prévias ascendentes do interruptor

O interruptor ascendente do nexo 1000VE de Cisco tem as seguintes condições prévias:

Se você está usando um grupo de Switches, certifique-se de que os enlaces de tronco
interswitch levam todos os VLAN relevantes. O uplink deve ser uma porta de tronco que leve

●

/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000VE/vmware/521_SV_511/installation/guide/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511_chapter_01.html#fnsrc_d334e329
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000VE/vmware/521_SV_511/installation/guide/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511_chapter_01.html#task_4D211A16DFA248A08320390DD6DF21DC
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000VE/vmware/521_SV_511/installation/guide/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511_chapter_01.html#task_4D211A16DFA248A08320390DD6DF21DC
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000VE/vmware/521_SV_511/installation/guide/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511_chapter_01.html#fnsrc_d334e369
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000VE/vmware/521_SV_511/installation/guide/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511_chapter_01.html#task_4D211A16DFA248A08320390DD6DF21DC
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000VE/vmware/521_SV_511/installation/guide/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511_chapter_01.html#task_4D211A16DFA248A08320390DD6DF21DC
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000VE/vmware/521_SV_511/installation/guide/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511_chapter_01.html#task_4D211A16DFA248A08320390DD6DF21DC
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000VE/vmware/521_SV_511/installation/guide/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511/b_Cisco_N1KV_VMware_Install_and_Upgrade_Guide_521SV511_chapter_00.html#reference_1EB41BC8F9D74F66943CCC24303004A5


todos os VLAN que são configurados no host.
A seguinte medida - as condições prévias da árvore aplicam-se ao interruptor ascendente do
nexo 1000VE de Cisco nas portas que são conectadas ao VSE.No Switches ascendente, a
seguinte configuração é imperativa:Em suas Catalyst series switch com Cisco IOS Software,
incorpore o trunkcommand da borda do portfast da trunkorspanning-árvore do portfast da
thespanning-árvore.No Switches ascendente nós recomendamos altamente que você permite
a filtração global BPDU e o protetor de BPDU global globalmente.No Switches ascendente,
onde você não pode globalmente permitir a filtração e o protetor de BPDU BPDU, nós
recomendamos altamente que você incorpora guardcommands do bpdu da filterandspanning-
árvore do bpdu da thespanning-árvore.Para obter mais informações sobre da medida - a
árvore e seus comandos de apoio, veem a documentação para seu interruptor ascendente.

●

Inscreva os comandos seguintes no interruptor ascendente:
show running interface interface number interface GigabitEthernet interface number

description description of interface switchport switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native VLAN native VLAN switchport trunk allowed vlan list of VLANs

switchport mode trunk end

●

Requisitos

Antes de instalar o software, faça decisões de topologia e recolha toda a informação necessária,
como segue:

Decida se distribuir o VS como um VM em um host do vSphere, conjunto, ou em um CSP.●

Decida se o Gerenciamento e mergulhe 3 portas de controle será unificado ou para separar.●

Determine o domínio ID.●

Determine o Gerenciamento, a sub-rede, e os endereços IP de Gateway para o VS.●

Determine a senha administrativa para o VS e os VSEs.●

  

VCenter do gerente do nexo 1000VE de Cisco
de encaixe

Requisitos de software de encaixe de VCenter do gerente do
nexo 1000VE de Cisco
Platform Series Versão recomendada

vCenter

6.0 Dispositivo de
Linux

●

6.5 Dispositivo de
Linux

●

6.0 U3 Windows
Server

●

6.5 Windows Server●

Nexo 1000VE VS de Cisco 5.2(1)SV5(1.1)

Instalando o gerente VCenter do nexo 1000VE de Cisco de



encaixe

Esta seção descreve como instalar o vCenter do nexo 1000VE de Cisco de encaixe. Você deve
ter o tráfego de trabalho HTTPS entre seus vCenter e nexo 1000VE VS de Cisco, porque o
vCenter estará transferindo o de encaixe diretamente do VS.

Se você não pode permitir o tráfego HTTPS entre seus vCenter e nexo 1000VE VS de Cisco, e
você deseja usar seu próprio servidor de Web para hospedar o arquivo zip de encaixe do vCenter
do nexo 1000VE de Cisco, a seguir transfira o fecho de correr de encaixe do nexo 1000VE VS de
Cisco indo a https://<N1KVE-VSM-IP>/vcplugin/.

Coloque. Arquivo zip em seu trajeto preferido HTTPS excedente acessível do servidor de Web do
vCenter.

Siga as etapas abaixo para continuar com instalação de plugin do vCenter.

  

Transfira o script do pitão

Distribua o VS.●

Consulte ao VS usando o ip> de HTTPS:// <VSM.●

Transfira o script do pitão “deploy_n1kve_plugin.py” ao ambiente do pitão.●

O ambiente do pitão deve poder alcançar o server do vCenter.●

Coloque o script do pitão deploy_n1kve_plugin.py em um ambiente do pitão onde o pacote do
pyvmomi seja instalado. A versão 2.7.9 ou mais recente do pitão é imperativa.

●

Instalação com pitão 7.2.9+ em Windows

Comanda-o são executado são corajoso.

Transfira e instale o pitão 2.7.9+ a um fácil encontrar o dobrador tal como c:\python27

C:\Python27\Scripts>easy_install-2.7.exe - Pedido U

Pesquisa pelo pedido
Lendo https://pypi.python.org/simple/request/
O melhor fósforo: pedido 1.0.2
Transferindo o
https://files.pythonhosted.org/packages/b8/13/b88a65f14470f3e17d72a1a930f173b36717
c211685dbbadfc2e5ba21303/request-
1.0.2.tar.gz#sha256=009397eba1bd73ddc8fdc0745f15ecacdf38d0be2186ef431bc8357a6
0f0900b
Processando request-1.0.2.tar.gz
Escrevendo c:\users\mohammhu\appdata\local\temp\easy_install-dca8yv\request-
1.0.2\setup.cfg
Request-1.0.2\setup.py sendo executado - bdist_egg q --dist-dir
c:\users\mohammhu\appdata\local\temp\easy_install-dca8yv\request-1.0.2\egg-dist-tmp-
kf8egg
aviso: install_lib: a “construção \ liberal” não existem -- nenhuns módulos do pitão a

https://pypi.python.org/simple/request/
https://files.pythonhosted.org/packages/b8/13/b88a65f14470f3e17d72a1a930f173b36717c211685dbbadfc2e5ba21303/request-1.0.2.tar.gz#sha256=009397eba1bd73ddc8fdc0745f15ecacdf38d0be2186ef431bc8357a60f0900b
https://files.pythonhosted.org/packages/b8/13/b88a65f14470f3e17d72a1a930f173b36717c211685dbbadfc2e5ba21303/request-1.0.2.tar.gz#sha256=009397eba1bd73ddc8fdc0745f15ecacdf38d0be2186ef431bc8357a60f0900b
https://files.pythonhosted.org/packages/b8/13/b88a65f14470f3e17d72a1a930f173b36717c211685dbbadfc2e5ba21303/request-1.0.2.tar.gz#sha256=009397eba1bd73ddc8fdc0745f15ecacdf38d0be2186ef431bc8357a60f0900b
https://files.pythonhosted.org/packages/b8/13/b88a65f14470f3e17d72a1a930f173b36717c211685dbbadfc2e5ba21303/request-1.0.2.tar.gz#sha256=009397eba1bd73ddc8fdc0745f15ecacdf38d0be2186ef431bc8357a60f0900b


instalar

bandeira do zip_safe não ajustada; analisando índices do arquivo…
Unknown-0.0.0-py2.7.egg móvel a c:\python27\lib\site-packages
Adicionando o desconhecido 0.0.0 ao arquivo easy-install.pth

C:\python27\lib\site-packages\unknown-0.0.0-py2.7.egg instalado
Dependências de salto para o desconhecido 0.0.0

C:\Python27\Scripts>cd.

Transfira o script get-pip.py de https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py

Se não obtém transferido como um arquivo, copie o índice inteiro e cole-o no bloco de notas e nomeie-o <file>.py e execute-o então o comando abaixo 

C:\Python27>python get-pip.py

Recolhendo a semente
Transferindo o
https://files.pythonhosted.org/packages/0f/74/ecd13431bcc456ed390b44c8a6e917c1820
365cbebcb6a8974d1cd045ab4/pip-10.0.1-py2.py3-none-any.whl (1.3MB)
100% |################################| 1.3MB 2.5MB/s
Recolhendo a roda
Transferindo o
https://files.pythonhosted.org/packages/81/30/e935244ca6165187ae8be876b6316ae201b
71485538ffac1d718843025a9/wheel-0.31.1-py2.py3-none-any.whl (41kB)
100% |################################| 51kB 1.2MB/s
Instalando pacotes recolhidos: semente, roda
Encontrou a instalação existente: semente 7.0.1
Desinstalando pip-7.0.1:
Pip-7.0.1 com sucesso desinstalado
O script wheel.exe é instalado em 'C:\Python27\Scripts que não está no PATH.
Considere adicionar este diretório ao PATH ou, se você prefere suprimir este aviso, para
usar-se --nenhum-advertir-script-lugar.
Pip-10.0.1 com sucesso instalado wheel-0.31.1

Scripts C:\Python27>cd

C:\Python27\Scripts>pip instalam o pyvmomi
Recolhendo o pyvmomi
Transferindo o
https://files.pythonhosted.org/packages/ba/45/d6e4a87004f1c87bdee2942a8896289684e
660dbd76e868047d3319b245f/pyvmomi-6.7.0-py2.py3-none-any.whl (249kB)
100% |################################| 256kB 3.3MB/s
Recolhendo requests>=2.3.0 (do pyvmomi)
Transferindo o
https://files.pythonhosted.org/packages/65/47/7e02164a2a3db50ed6d8a6ab1d6d60b69c4
c3fdf57a284257925dfc12bda/requests-2.19.1-py2.py3-none-any.whl (91kB)
100% |################################| 92kB 2.8MB/s
Recolhendo six>=1.7.3 (do pyvmomi)
Transferindo o
https://files.pythonhosted.org/packages/67/4b/141a581104b1f6397bfa78ac9d43d8ad29a7
ca43ea90a2d863fe3056e86a/six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl
Recolhendo chardet<3.1.0,>=3.0.2 (de requests>=2.3.0->pyvmomi)

https://files.pythonhosted.org/packages/0f/74/ecd13431bcc456ed390b44c8a6e917c1820365cbebcb6a8974d1cd045ab4/pip-10.0.1-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/0f/74/ecd13431bcc456ed390b44c8a6e917c1820365cbebcb6a8974d1cd045ab4/pip-10.0.1-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/81/30/e935244ca6165187ae8be876b6316ae201b71485538ffac1d718843025a9/wheel-0.31.1-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/81/30/e935244ca6165187ae8be876b6316ae201b71485538ffac1d718843025a9/wheel-0.31.1-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/ba/45/d6e4a87004f1c87bdee2942a8896289684e660dbd76e868047d3319b245f/pyvmomi-6.7.0-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/ba/45/d6e4a87004f1c87bdee2942a8896289684e660dbd76e868047d3319b245f/pyvmomi-6.7.0-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/65/47/7e02164a2a3db50ed6d8a6ab1d6d60b69c4c3fdf57a284257925dfc12bda/requests-2.19.1-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/65/47/7e02164a2a3db50ed6d8a6ab1d6d60b69c4c3fdf57a284257925dfc12bda/requests-2.19.1-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/67/4b/141a581104b1f6397bfa78ac9d43d8ad29a7ca43ea90a2d863fe3056e86a/six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/67/4b/141a581104b1f6397bfa78ac9d43d8ad29a7ca43ea90a2d863fe3056e86a/six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl


Transferindo o
https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55e
c7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl (133kB)
100% |################################| 143kB 3.0MB/s
Recolhendo urllib3<1.24,>=1.21.1 (de requests>=2.3.0->pyvmomi)
Transferindo o
https://files.pythonhosted.org/packages/bd/c9/6fdd990019071a4a32a5e7cb78a1d92c538
51ef4f56f62a3486e6a7d8ffb/urllib3-1.23-py2.py3-none-any.whl (133kB)
100% |################################| 143kB 3.7MB/s
Recolhendo certifi>=2017.4.17 (de requests>=2.3.0->pyvmomi)
Transferindo o
https://files.pythonhosted.org/packages/7c/e6/92ad559b7192d846975fc916b65f667c7b8c
3a32bea7372340bfe9a15fa5/certifi-2018.4.16-py2.py3-none-any.whl (150kB)
100% |################################| 153kB 3.7MB/s
Recolhendo idna<2.8,>=2.5 (de requests>=2.3.0->pyvmomi)
Transferindo o
https://files.pythonhosted.org/packages/4b/2a/0276479a4b3caeb8a8c1af2f8e4355746a97
fab05a372e4a2c6a6b876165/idna-2.7-py2.py3-none-any.whl (58kB)
100% |################################| 61kB 1.2MB/s
Instalando pacotes recolhidos: chardet, urllib3, certifi, idna, pedidos, seis, pyvmomi
O script chardetect.exe é instalado em 'c:\python27\Scripts que não está no PATH.
Considere adicionar este diretório ao PATH ou, se você prefere suprimir este aviso, para
usar-se --nenhum-advertir-script-lugar.
Certifi-2018.4.16 com sucesso instalado chardet-3.0.4 idna-2.7 pyvmomi-6.7.0 requests-
2.19.1 six-1.11.0 urllib3-1.23

C:\Python27\Scripts>cd.

C:\Python27>python.exe deploy_n1kve_plugin.py

  

Script sendo executado deploy_n1kve_plugin.py 

================================================================
.: |:.: |:. Cisco Systems Inc
================================================================
N1KVE de encaixe para a ferramenta do desenvolvimento do cliente web do vSphere
----------------------------------------------------------------
A fim instalar o N1KVE de encaixe para o cliente web do vSphere, o seguinte assistente alertá-lo-
á a informação seguinte:

- IP do vCenter: O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do vCenter onde as
necessidades de encaixe de ser instalado.
- username do vCenter/senha: A informação do início de uma sessão de um usuário com
privilégios de root
- Número de versão de encaixe: A versão do de encaixe a distribuir
- Arquivo zip de encaixe URL: A URL onde o vCenter poderá transferir o arquivo de encaixe do
fecho de correr N1KVE (HTTP ou HTTPS).
- Server Thumbprint de Https: O thumbprint SHA do servidor HTTPS onde o arquivo do fecho de
correr é encontrado

IP do vCenter: <Enter_IP_Address>

https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/bd/c9/6fdd990019071a4a32a5e7cb78a1d92c53851ef4f56f62a3486e6a7d8ffb/urllib3-1.23-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/bd/c9/6fdd990019071a4a32a5e7cb78a1d92c53851ef4f56f62a3486e6a7d8ffb/urllib3-1.23-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/7c/e6/92ad559b7192d846975fc916b65f667c7b8c3a32bea7372340bfe9a15fa5/certifi-2018.4.16-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/7c/e6/92ad559b7192d846975fc916b65f667c7b8c3a32bea7372340bfe9a15fa5/certifi-2018.4.16-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/4b/2a/0276479a4b3caeb8a8c1af2f8e4355746a97fab05a372e4a2c6a6b876165/idna-2.7-py2.py3-none-any.whl
https://files.pythonhosted.org/packages/4b/2a/0276479a4b3caeb8a8c1af2f8e4355746a97fab05a372e4a2c6a6b876165/idna-2.7-py2.py3-none-any.whl


username do vCenter: administrator@vsphere.local
Senha:
Arquivo zip de encaixe URL: https://<IP_Address>/vcplugin/n1kve-vcenter-plugin-1.0.1.zip <--------
Nós recomendamos usar o HTTPS para este porque o vCenter não permite conexões HTTP à
revelia. Veja a seção de Troubleshooting se o cliente usou o HTTP.
Server Thumbprint de Https: 02:B5:C2:6A:37:00:3D:76:1D:F1:EA:79:71:55:B1:F5:35:BE:FE:E5 <--
------ Você precisa: cada 2 dígitos. Alguns navegadores não adicionam este à revelia assim que
você pode precisar de adicionar-lo ao thumbprint antes de colar.

Conectar ao vCenter…
Buscando o índice do exemplo do serviço…
Verificando a versão API…
Instalando o de encaixe…

A informação de encaixe foi instalada com sucesso nos <IP_Address do vCenter >

--- Lido por favor ---
A informação fornecida foi empurrada com sucesso para o vCenter, mas a instalação de plugin
não se acaba.
Você precisa de entrar no cliente web do vSphere e de verificar para ver se há o ícone de encaixe
de Cisco N1KVE para assegurar-se de que a instalação seja bem sucedida
Se o de encaixe não aparece no UI, verifique o arquivo de registro do cliente web do vSphere
para ver o que foi mal

https://<N1KVE-VSM-IP>/vcplugin/n1kve-vcenter-plugin-1.0.1.zip

OU

Se o arquivo zip é colocado em qualquer outro web server, a seguir forneça a URL para o
mesmos

●

https://<WEB-SERVER-IP>/<Relative-path-if-any-to-Zip-file>/n1kve-vcenter-plugin-1.0.1.zip

Nota: Assegure-se de que você não rebatize o arquivo do .zip.

No campo do thumbprint do server de Https, deixe este vazio, se você está usando o HTTP.
Se não, incorpore o SHA1 Thumbprint do servidor de Web usado. Os campos são separados
com dois pontos. Por exemplo:

●

D7:9F:07:61:10:B3:92:93:E3:49:AC:89:84:5B:03:80:C1:9E:2F:8B

Recuperando HTTPS SHA1 Thumbprint

Para recuperar o HTTPS SHA1 Thumbprint usado pelo servidor de Web que hospeda o arquivo
zip.

https://14.17.215.97/vcplugin/n1kve-vcenter-plugin-1.0.1.zip




Passo 3:              

Log no cliente web do vSphere uma vez que o registro é terminado.●

Nota: O primeiro início de uma sessão pode tomar mais por muito tempo, porque o vCenter será
de transferência e de distribuição o de encaixe do servidor de Web.

Uma vez que as cargas do cliente web do vSphere de VMware, você considerarão o ícone do
gerente do nexo 1000VE de Cisco sob a HOME > as operações e as políticas. Isto permite que
você controle seu nexo 1000VE.

 VCenter da conexão svs N1KV-NG(config)#

<vCenter_IP_Address> do endereço IP remoto N1KV-NG(config-svs-conn)#
Dv do vmware N1KV-NG(config-svs-conn)#
DV-versão dos dvs



Datacenter-nome Datacenter dos dvs do vmware N1KV-NG(config-svs-conn)#
VMWARE-vim do protocolo N1KV-NG(config-svs-conn)#
Senha senha registro-de encaixe de administrator@vsphere.local do nome de usuário remoto
N1KV-NG(config-svs-conn)#
N1KV-NG(config-svs-conn)# conectam
aviso: Criação da conexão successful.ipg em andamento. Verifique da “a ipg-informação mostra”
para ver se há o estado

Conexões svs da mostra N1KV-NG(config-svs-conn)#

vCenter da conexão:
hostname: -
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT: 10.10.0.11
endereço do IPv6: -
porta remota: 80
tipo do transporte: IPv4
vrf: Gerenciamento
protocolo: https do VMWARE-vim
certificado: padrão
nome do datacenter: Datacenter
admin:
MAX-portas: 12000
chave da extensão: Cisco_Nexus_1000V_196637146
Uuid DV: dd 5a 90 2f 08 ac-0e 71 dos 50 pés 2e 40 6e 0d d4 f4 d9
versão dos dvs: 5.0.0
estado da configuração: Habilitado
status operacional: Conectado
status de sincronização: Completo
versão: Server 6.5.0 build-7070488 do vCenter de VMware
VC-uuid: bfb1259b-5967-470d-a9c2-b5af1bf78cc8
SSL-CERT: auto-assinado ou não autenticado

Desenvolvimento VSE usando o vCenter do gerente do nexo 1000VE de Cisco de
encaixe

Requisitos de software de encaixe de VCenter do gerente do nexo 1000VE de Cisco
Plataforma Versão recomendada

VCenter de VMware

6.0 Dispositivo de
Linux

●

6.5 Dispositivo de
Linux

●

6.0 U3 Windows●

6.5 Windows●

Nexo 1000VE VS de Cisco 5.2(1)SV5(1.1)
Assegure-se de que você configure um pool ou um servidor DHCP do IP Estático no vCenter
de VMware. Também, certifique-se de que você o associou com uma rede apropriada

●



Assegure-se de que o VS esteja distribuído já.●

 No painel de navegação, clique bibliotecas satisfeitas para abrir a página satisfeita das
bibliotecas.

Ao obter começou a aba, clique criam a biblioteca satisfeita nova.



   No theName e no Locationpage, dê entrada com o nome satisfeito da biblioteca no campo de
texto do theName e selecione o endereço IP do servidor do vCenter da lista de Serverdrop-down
do thevCenter.

   ClickNext.



     No librarypage do índice do theConfigure, verifique que a opção padrão, biblioteca satisfeita
local, está selecionada.

     ClickNext.

     No theAdd Storagepage, escolha o theSelect um datastoreoption e do theFiltertab, selecionam
um local de armazenamento.

     ClickNext.

 No theNavigatortab, selecione a biblioteca satisfeita nova que você apenas criou.



 Ao theGetting Startedtab, Taskssection underBasic, biblioteca do índice do openNew de Itemto
do clickImport – importe a caixa de Itemdialog da biblioteca.

 O fileoption e o clickBrowseand de ChooseLocal navegam ao lugar do arquivo VSE OVF.
Selecione o arquivo VSE OVF e clickOpen.

 Na caixa provida theSelect do filesdialog, selecione os arquivos providos OVF e clickOpen.

 Na caixa provida theSelect do filesdialog, clickOk.

 Na biblioteca do índice do theNew – Itemdialog-caixa da biblioteca da importação, clickOk.

 No theHomepage, Taskstab clickRecent na parte inferior para verificar o progresso do upload de
arquivo VSE.

Navegue para dirigir a aba no cliente web do vSphere de VMware.

 Clique o gerente N1KVE, e incorpore a senha do vCenter de VMware e clique o início de uma
sessão. A página do gerente N1KVE abre.

Na aba da instalação, selecione um centro de dados do seleto uma lista de drop-down DC.

Selecione um vDS do seleto uma lista de drop-down VD para alistar os anfitriões disponíveis.



 Selecione a caixa de verificação para um host da lista de anfitriões e clique o ícone do adaptador
físico para abrir PNICS seleto para a caixa de diálogo exterior VD.

No PNICSs seleto para a caixa de diálogo exterior VD, selecione um adaptador físico e o
clique submete-se.



Selecione um arquivo OVF da lista de drop-down do arquivo OVF.

Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT VS para o campo de texto
IP VS.

Incorpore o domínio ID para o campo de IDtext do domínio.

 Selecione um perfil da porta de uplink da lista de drop-down do perfil da porta de uplink.

 Selecione um grupo da porta de gerenciamento da lista de drop-down do grupo da porta de
gerenciamento.

Selecione o automóvel para a lista de drop-down de Datastore.

Incorpore a senha de administrador VSE ao campo de texto da senha de admin VSE.

Confirme a senha no campo de texto da senha da confirmação.

O clique instala.



Confirme que você está adicionando os adaptadores físicos ao Vmware DV e não o nexo 1000VE
DV.

Se você adiciona o adaptador aos DV mamaged N1KVE então o tráfego não estará comutado
pelo VSE.



Verificar

Os módulos devem aparecer como assim:

Troubleshooting

1. Incapaz de ver o nexo 1000VE de encaixe no vCenter



Se você não pode ver o nexo 1000VE de encaixe no vCenter, verifique o seguinte arquivo no
cliente web do vSphere: 

vi /var/log/vmware/vsphere-client/logs/vsphere_client_virgo.log

Se você encontra um erro como assim: 

[ERROR] c-extensionmanager-pool-1841 70000645 100035 200016
com.vmware.vise.vim.extension.VcExtensionManager.  A transferência de encaixe do pacote foi
obstruída porque a URL não é segura.  Para permitir URL do HTTP adicionar o allowHttp=true a
webclient.properties

Adicionar o allowHttp=true a webclient.properties:

/etc/vmware/vsphere-ui/webclient.properties

Nota: O lugar podia ser diferente baseado no OS

2. Incapaz de ver o VSE como um módulo após ter distribuído o

Certifique-se que você criou o IP pool no vCenter antes que o VSE esteve criado, se não o VSE
não aparecerá como um módulo.

Você terá que atribuir estaticamente o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT a
ele. Abra por favor um caso com tac Cisco, a fim endereçar isto.  

Use a máscara de sub-rede > o <interface> de IP ADDR del <IP_Address/para suprimir de uma
entrada. 
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