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KAPITEL 1

Viktig information om Sun Fire T1000

I denna produktinformation finns den senaste uppdateringen av viktig information 
om Sun Fire™ T1000.

Viktig information som gäller alla 
Sun Fire T1000
Detta avsnitt innehåller information om alla utföranden av Sun Fire T1000.

Sun erbjuder nu stöd för Sun 4 GB DIMM i 
Sun Fire T1000
Instruktioner för installation av DIMM finns i Sun Fire T1000 Server Service Manual.

Det kan hända att DIMM på 4 GB inte tas upp uttryckligen i servicehandboken, men 
instruktionerna för DIMM-installation gäller alla moduler som stöds (512 MB, 1 GB, 
2 GB, 4 GB).
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Nya funktioner i fast systemprogramvara 6.3.0
I den fasta systemprogramvaran 6.3.0 ingår ALOM CMT v1.3. I ALOM CMT v1.3 
finns flera nya funktioner:

■ Nytt standardvärde för diag_level för POST (nytt standardvärde: min).

■ Nytt alternativ möjligt för kommandot break. Använd alternativet –D för att 
tvinga fram en minnesutskrift.

■ Ny variabel, sys_eventlevel. Denna variabel kan användas för att ange vilken 
nivå av ALOM-händelser som du vill att ALOM CMT skall rapportera till 
värdservern.

■ Nytt alternativ för variabeln sys_autorestart (reset). Använd detta 
alternativ för att ange hur ALOM CMT skall hantera händelser då tidsgränsen för 
Solaris övervakningsfunktion har passerats (standardvärde: reset).

■ SSH-krypteringsnyckelns typ (rsa eller dsa) måste anges när du använder 
kommandot ssh-keygen för att visa eller skapa krypteringsnycklar.

Mer information om de nya funktionerna i ALOM CMT v1.3 finns i Advanced Lights 
Out Management (ALOM) CMT v1.3 Guide (819-7981-10).

Obs – Handboken är uppdelad i två separata avsnitt med produktinformation, där 
innehållet är specifikt avsett för servrar med olika delversioner av maskinvaran. 
“Identifiera rätt information för din server” på sidan 3 hjälper dig att avgöra vilken 
information som är relevant för din server.

Körning av CPU-testen i SunVTS leder till att 
systemets stängs av då övervakningsfunktionens 
tidsgräns passeras (CR 6498483)
Om CPU-testen i SunVTS körs på Coolthreads-servrar kan Solaris-
övervakningsfunktionens tidsgräns komma att passeras, så att systemet stängs av.

Åtgärd: Ställ in variabeln sys_autorestart i ALOM CMT till none när du 
använder SunVTS, för att se till att ALOM CMT bara ger ett varningsmeddelande 
utan att starta om servern.
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Identifiera rätt information för din server

▼ Så här identifierar du rätt information för din 
server

1. I systemfönstret för Sun Fire T1000 skriver du #. (fyrkant punkt) för att öppna en 
anslutning till ledtexten för systemstyrenheten ALOM-CMT (sc>).

2. Använd kommandot showfru. Se nedan:

3. Med Maskinvarudelversionen på rad 9 kan du avgöra vilken information som gäller 
din server.

#.
sc>

sc> showfru -s MB
SEGMENT: SD
/ManR
/ManR/UNIX_Timestamp32:      THU JUN 08 14:07:56 2006
/ManR/Description:           ASSY,Sun-Fire-T1000,Motherboard
/ManR/Manufacture Location:  Tillverkningsplats
/ManR/Sun Part No:           5017302
/ManR/Sun Serial No:         EM02SW
/ManR/Vendor:                Leverantörens namn
/ManR/Initial HW Dash Level: ## (Maskinvarudelversion)
/ManR/Initial HW Rev Level:  03
/ManR/Shortname:             T1000_MB
/SpecPartNo:                 885-0504-08

TABELL 1-1 Delversioner av maskinvaran i Sun Fire T1000

Delversion Relevant information

07 eller senare “Information för servrar med maskinvarudelversion 07 eller senare” på sidan 5

01-06 “Information för servrar med maskinvarudelversion 01 till 06” på sidan 15
Kapitel 1 Viktig information om Sun Fire T1000  3



Fel i dokumentationen

Fel rörande synkronisering av datum i ALOM CMT Guide

I dokumentationen för kommandot showdate finns ett fel i de tryckta versionerna 
av ALOM CMT Guide. I dessa versioner står det:

Displays the ALOM CMT date. The Solaris OS and ALOM CMT time are 
synchronized, but ALOM CMT time is expressed in Coordinated Universal Time 
(UTC) rather than local time.

Stycket borde dock lyda:

Displays the ALOM CMT date. ALOM CMT time is expressed in Coordinated 
Universal Time (UTC) rather than local time. The Solaris OS and ALOM CMT 
time are not synchronized.
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KAPITEL 2

Information för servrar med 
maskinvarudelversion 07 eller senare

Det här kapitlet innehåller information som gäller Sun Fire T1000-exemplar där 
maskinvarans delversion är 07 eller senare.

“Identifiera rätt information för din server” på sidan 3 hjälper dig att avgöra om 
denna information är avsedd för din server.

Kapitlet tar upp följande avsnitt:

■ “Support för Sun Fire T1000” på sidan 5
■ “Versioner av fast och normal programvara som stöds” på sidan 6
■ “Information om korrigeringar” på sidan 7
■ “Kända problem och åtgärder” på sidan 7

Support för Sun Fire T1000

Teknisk support
Om du har några tekniska frågor eller problem som du inte kan lösa genom att 
konsultera dokumentationen för Sun Fire T1000 kontaktar du den lokala 
representanten för Sun™ Services. Kunder i USA och Kanada kan ringa 1-800-USA-
4SUN (1-800-872-4786). Kunder i övriga världen kan hitta ett lämpligt World Wide 
Solution Center genom att besöka följande webbplats:

http://www.sun.com/service/contacting/solution.html
5
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Programvaruresurser
Operativsystemet Solaris™ och Sun Java™ Enterprise System finns förinstallerade 
på Sun Fire T1000-servern.

Om du av någon anledning behöver installera programvaran på nytt bör du besöka 
följande webbplats. Där finns instruktioner för hur du kan hämta programvaran.

http://www.sun.com/software/preinstall/

Hämta dokumentation
Instruktioner för hur du installerar, administrerar och använder Sun Fire T1000-
servrar finns i dokumentationen för Sun Fire T1000. Hela dokumentationen kan 
hämtas från följande webbplats:

http://www.sun.com/documentation/

Obs – Informationen i detta dokument ersätter allt annat material i 
dokumentationen för Sun Fire T1000.

Versioner av fast och normal 
programvara som stöds
Följande versioner av fast och annan programvara är de äldsta versioner som stöds 
med denna version av Sun Fire T1000:

■ Operativsystemet (OS) Solaris 10 6/06

■ Sun Java Enterprise System (Java ES 2005Q4)

■ Fast programvara för Sun-system 6.2, med programvaran Advanced Lights Out 
Manager (ALOM) CMT 1.2 och den fasta programvaran OpenBoot™ 4.23.0.
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Information om korrigeringar

Obligatoriska korrigeringar
För närvarande är inga korrigeringar obligatoriska till Sun Fire T1000 med 
maskinvarudelversion 07 eller senare.

Korrigeringar för tillvalskort
Om du installerar tillvalskort i servern hänvisar vi till dokumentationen och 
README-filerna för varje kort, så du vet om några ytterligare korrigeringar krävs.

Kända problem och åtgärder

Problem rörande maskinvaruinstallation och 
service

Svårt att få av chassits hölje (CR 6376423)

Det kan vara mycket svårt att få av chassits hölje. Om du trycker för hårt på 
låsknappen för höljet kan höljets främre del böjas och fastna. Elastiskt hållarmaterial 
på chassits båda sidor kan också hindra höljet från att glida fritt.

Om du vill ta av höljet trycker du försiktigt ned låsknappen och trycker höljet 
försiktigt framåt (det underlättar upplåsningen), sedan kan du dra höljet omkring en 
cm bakåt. Sedan kan du lyfta av höljet.
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Problem som rör allmän funktionalitet
Följande funktionalitetsproblem är kända i denna version.

Verktyget Sun Explorer

Version som stöds

SunFire T1000 stöds av datainsamlingsverktyget Sun Explorer i version 5.2, men inte 
i äldre versioner. Om du installerar Sun Cluster från det förinstallerade Java ES-
paketet, installeras automatiskt en sådan äldre version på systemet. Om du 
installerar någon Java ES-programvara bör du kontrollera om en äldre version av 
Sun Explorer har blivit installerad genom att skriva följande:

Om någon äldre version presenteras avinstallerar du den och installerar i stället 
version 5.2 eller senare. Du kan hämta Sun Explorer 5.2 på adressen:

http://www.sun.com/sunsolve

Sun Explorer kräver alternativet Tx000

Om du använder Explorer 5.2 måste du välja alternativet Tx000 för att samla in data 
baserat på kommandon till ALOM CMT på plattformarna Sun Fire T1000 och Sun 
Fire T2000. Detta skript körs inte som standard. Skriv så här:

Mer information finns i felsökningsdokument 83612, Using Sun Explorer on the Tx000 
Series Systems. Dokumentet finns på SunSolves webbplats.

http://www.sun.com/sunsolve

Obs – Från och med Sun Explorer 5.5 körs Tx000-modulen i Sun Explorer förvalt på 
Sun Fire T1000-servrar.

# pkginfo -l SUNWexplo

# /opt/SUNWexplo/bin/explorer -w default,Tx000
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Systemet kan inte starta med ogiltig minneskonfiguration 
(CR 6300114)

Systemet kan inte starta utan minne i rank 0. Socklarna i rank 0 måste alltid 
innehålla moduler.

Skrivcache för hårddiskar är aktiverat som standard

Hårddisken i Sun Fire T1000 har både läs- och skrivcache aktiva som standard (detta 
gäller endast SATA-hårddiskar). Cachefunktionen ger högre läs- och skrivprestanda 
för hårddisken. Data i skrivcachen kan då försvinna om systemet förlorar strömmen. 
(Om läscachen förlorar strömmen ger det inga permanenta skador.)

Om du vill stänga av skrivcachen använder du kommandot format -e i Solaris:

Varning – Inställningarna sparas inte permanent. Du måste välja inställningen för 
skrivcachen vid varje systemstart.

▼ Så här gör du för att stänga av skrivcachen

1. I Solaris-miljön startar du expertläget för format genom att skriva: 

2. Specify disk number 0.

Menyn för format visas.

3. Välj alternativet cache genom att skriva:

# format -e
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
       0. c0t0d0 <ATA-HDS ...

Specify disk (enter its number): 0
selecting c0t0d0
...

format> cache
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4. Välj alternativet write_cache genom att skriva: 

5. Ta fram aktuell skrivcacheinställning. 

6. Stäng av skrivcachen. 

7. Kontrollera den nya inställningen. 

8. Lämna läget write_cache. 

9. Lämna läget cache. 

10. Avsluta kommandot format. 

cache> write_cache
WRITE_CACHE MENU:
...

write_cache> display
Write Cache is enabled

write_cache> disable
Denna inställning gäller bara fram till nästa omstart. Den sparas 
inte permanent.

write_cache> display
Write Cache is disabled

write_cache> quit
CACHE MENU:
...

cache> quit
FORMAT MENU:
...

format> quit
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Lista med fel
TABELL 2-1 presenterar kända fel i denna version av Sun Fire T1000. Listan är 
sorterad efter ändringsbeskedsnumren (CR-nummer).

TABELL 2-1 Kända fel (1 av 3)

CR-nummer Beskrivning Åtgärd

1. 6297813 Vid start kan följande meddelanden visas:
• svc.startd[7]: [ID 122153 
daemon.warning] 
svc:/system/power:default: Method 
or service exit timed out. Killing 
contract 51.

• svc.startd[7]: [ID 636263 
daemon.warning] 
svc:/system/power:default: Method 
“/lib/svc/method/svc-power start” 
failed due to signal KILL.

Om du behöver Solaris 
strömsparfunktioner startar du om dessa 
manuellt, eller startar om servern. Om 
det inte finns något behov av 
strömsparfunktioner behöver inget göras. 

2. 6300114 Systemet kan inte starta om moduler saknas i 
minnesrank 0. 

Socklarna i rank 0 måste alltid innehålla 
moduler. 

3. 6303328 Kommandot iostat -E ger fel 
leverantörsinformation för SATA-enheten. 

Det finns ingen lösning för närvarande. 

4. 6310384 SunVTS-testet för USB-tangentbord (usbtest) 
rapporterar att det finns ett tangentbord även om 
inget tangentbord har anslutits till servern.

Kör inte usbtest.

5. 6314590 ALOM CMT-kommandot break och OpenBoot 
PROM-kommandot go kan leda till att systemet 
hänger sig eller ger panic.

Om systemfönstret hänger sig eller ger 
panic startar man om systemet med 
ALOM CMT-kommandot reset. 

6. 6317382 Om du anger okända kommandon eller ord vid 
ledtexten för OBP leder detta till att systemet ger 
ett felaktigt fel samtidigt som servern kan hänga 
sig. Detta inträffar endast om du aktiverar 
ledtexten för OBP från Solaris. Det felaktiga 
felmeddelandet är: 
ERROR: Last Trap

Ignorera meddelandet. Om 
systemfönstret hänger sig eller ger panic 
startar man om systemet med ALOM 
CMT-kommandot reset.

7. 6318208 POST eller OBP reset-all ger meddelandet 
Host system has shut down.

Detta är normalt efter kommandot 
reset-all. Meddelandet innebär i den 
situationen inga problem. 
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8. 6331819 SunVTS™-test för minne eller processor kan 
misslyckas på grund av otillgängliga 
systemresurser. Om för många instanser av 
funktionstesten i SunVTS utförs samtidigt på 
startservrarna med UltraSPARC® T1 CMT-
processorer och begränsad mängd minne kan 
SunVTS-testen misslyckas på grund av 
otillgängliga systemresurser. Ett felmeddelande 
liknande följande kan visas:
System call fork failed; Resource 
temporarily unavailable

Åtgärd: Kör färre SunVTS-testinstanser 
eller utför de olika SunVTS-
funktionstesten separat. Du kan även 
sänka fördröjningsvärdet för 
processortest eller öka det reserverade 
minnesutrymmet för test.

9. 6338365 Sun Net Connect 3.2.2 övervakar inte 
omgivningsalarm på Sun Fire T1000.

Om du vill få information om 
omgivningsfel använder du funktionen 
mgt_mailalert i ALOM-CMT för att få 
e-post när något händer.
Du kan kontrollera serverns 
omgivningsstatus genom att logga in till 
ALOM-CMT och använda kommandot 
showfaults.
Du kan även få historik för alla 
serverhändelser genom att logga in till 
ALOM-CMT och köra kommandot 
showlogs.

10. 6346149 Nätverksportarnas maximala genomströmning 
sjunker oväntat med ökande nätverksbelastning. 

Det finns ingen lösning för närvarande.

11. 6346170 ALOM CMT-kommandot showfru visar 
epoktidsangivelser som THU JAN 01 
00:00:00 1970. 

Ignorera datumet. Det finns ingen 
lösning för närvarande.

12. 6348070 Felaktiga felmeddelanden kan ges för PCI-
enheter från Ereport. 

Det finns ingen lösning för närvarande. 
Den FMA-diagnostikprogramvara som 
krävs för att undvika felaktiga Ereport 
för PCI-enheter är inte helt färdigställd. 

13. 6356449 Kommandot poweron kommer inte att slå på 
systemet om det ges direkt efter en omstart av 
ALOM CMT. 

Om du har ett skript för att starta om 
ALOM-CMT och slå på systemet bör du 
ge en fördröjning på 1 sekund före 
poweron-kommandot.

14. 6363820 Kommandot showcomponent hänger sig om du 
upprepade gånger växlar med kommandona 
disablecomponent och enablecomponent. 

Starta om ALOM-CMT med kommandot 
resetsc.

15. 6368944 Det virtuella systemfönstret kan inte klistra in 
mer än 114 tecken. Därmed kommer NVRAM-
parametern för wanboot, network-boot-
arguments inte att ställas in.

Klipp och klistra i avsnitt om mindre än 
114 tecken, eller använd någon annan 
metod än klippbordet.

TABELL 2-1 Kända fel (2 av 3)

CR-nummer Beskrivning Åtgärd
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16. 6370233 Funktionen Dtrace kan vara otillförlitlig för 
korsanrop för processor. 

Dtrace-fbt-kontroller på 
send_one_mondo och 
send_mondo_set kan användas i stället, 
men dessa är inte stabila gränssnitt. För 
send_mondo_set kan du ta fram antalet 
processorer som mottar korsanrop via 
parametern cpuset_t.

17. 6372709 Den maximala storleken på FMA-filen fltlog 
kan vara begränsad. 

Du kan ta bort begränsningarna genom 
att ändra de förvalda alternativen för 
rotering av loggar via Solaris-
kommandot logadm(1M).

18. 6376423 Det kan vara mycket svårt att få av chassits hölje. Se “Svårt att få av chassits hölje (CR 
6376423)” på sidan 7.

19. 6377077 Om värddatorn förlorar strömmen medan POST 
eller OpenBoot PROM testar en enhet stängs 
enheten av. 

Använd ALOM-CMT-kommandot 
enablecomponent för att aktivera 
enheten, som felaktigt har svartlistats. 

20. 6379739 ALOM CMT-posten sc_powerstatememory 
kan sluta fungera under ett strömavbrott, vilket 
kan medföra att systemet inte kan starta igen 
sedan.

Använd ALOM CMT-kommandona 
poweroff och poweron för att stänga av 
och slå på systemet. Om du blir tvungen 
att bryta systemets nätström måste du 
låta det gå minst 5 sekunder innan du 
ansluter igen.

21. 6381707 En trasig DIMM i rank 0 av minnet kan förhindra 
att POST utförs. ALOM CMT-kommandot 
showcomponent presenterar inga processorer 
om POST ger fel. Om du slår av och på systemet 
eller använder kommandot resetsc uppdateras 
inte listan showcomponent. 

Byt ut den trasiga minnesmodulen och 
kör sedan POST för att uppdatera den 
enhetslista som kommandot 
showcomponents baserar resultatet på. 

22. 6389912 Felaktiga felmeddelanden loggas under 
system(om)start.
Felmeddelandena innehåller bl.a. följande: 
ereport.io.fire.pec.lup

Ignorera dessa meddelanden. 

23. 6405226 Om du når värden via ALOM-CMT-kommandot 
console kan systemfönstret svara långsamt.

Du får bästa prestanda om du kontaktar 
värden via dess eget nätverksgränssnitt 
när den har startat operativsystemet.

TABELL 2-1 Kända fel (3 av 3)

CR-nummer Beskrivning Åtgärd
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KAPITEL 3

Information för servrar med 
maskinvarudelversion 01 till 06

Det här kapitlet innehåller information som gäller Sun Fire T1000-exemplar där 
maskinvarans delversion är 01 till 06.

“Identifiera rätt information för din server” på sidan 3 hjälper dig att avgöra om 
denna information är avsedd för din server.

Kapitlet tar upp följande avsnitt:

■ “Support för Sun Fire T1000” på sidan 16
■ “Versioner av fast och normal programvara som stöds” på sidan 16
■ “Information om korrigeringar” på sidan 17
■ “Kända problem och åtgärder” på sidan 18
■ “Dokumentationen för Sun Fire T1000” på sidan 28
■ “Stöd för maskinvarubaserad RAID” på sidan 31
■ “Uppgradera till konfigurationer med två diskar” på sidan 31

Obs – För att maskinvarubaserad RAID skall fungera måste du installera 
korrigering 121130-01 eller senare för operativsystemet Solaris 10 1/06. Stödet för 
maskinvarubaserad RAID är automatiskt aktivt i operativsystemet Solaris 10 6/06 
(eller senare). Se “Stöd för maskinvarubaserad RAID” på sidan 31.
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Support för Sun Fire T1000

Teknisk support
Om du har några tekniska frågor eller problem som du inte kan lösa genom att 
konsultera dokumentationen för Sun Fire T1000 kontaktar du den lokala 
representanten för Sun™ Services. Kunder i USA och Kanada kan ringa 1-800-USA-
4SUN (1-800-872-4786). Kunder i övriga världen kan hitta ett lämpligt World Wide 
Solution Center genom att besöka följande webbplats:

http://www.sun.com/service/contacting/solution.html

Programvaruresurser
Operativsystemet Solaris™ och Sun Java™ Enterprise System finns förinstallerade 
på Sun Fire T1000-servern.

Om du av någon anledning behöver installera programvaran på nytt bör du besöka 
följande webbplats. Där finns instruktioner för hur du kan hämta programvaran.

http://www.sun.com/software/preinstall/

Obs – Om du hämtar ett nytt exemplar av programvaran kan obligatoriska 
korrigeringar för Sun Fire T1000 saknas. När du har installerat programvaran kan 
du följa instruktionerna i “Information om korrigeringar” på sidan 17 för att 
kontrollera vilka korrigeringar som finns på systemet.

Versioner av fast och normal 
programvara som stöds
Följande versioner av fast och annan programvara är de äldsta versioner som stöds 
med denna version av Sun Fire T1000:
■ Operativsystemet Solaris 10 1/06
■ Sun Java Enterprise System (Java ES 2005Q4) 
■ Fast programvara för Sun-system 6.1.2, med programvaran Advanced Lights Out 

Manager (ALOM) CMT 1.1.2 och den fasta programvaran OpenBoot™ 4.20.0.
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Information om korrigeringar

Obligatoriska korrigeringar
Om följande korrigeringar inte finns på systemet måste du installera dem. 
Information om att kontrollera befintliga korrigeringar finns under “Så här gör du 
för att hämta korrigeringar” på sidan 17.

■ 122027-01 eller senare
■ 119578-16 eller senare
■ 118822-30 eller senare
■ 119578-22 eller senare

Följande korrigering krävs för programvaran Sun™ Cluster:

■ 119715-10 eller senare

Följande korrigeringar är nödvändiga för fungerande stöd för maskinvarubaserad RAID.

■ 121130-01 eller senare (enbart för Solaris 10 1/06, behövs ej för Solaris 10 6/06)
■ 119850-14 eller senare (behövs ej om servern har delversion 07 eller senare av 

maskinvaran)
■ 123456-01 eller senare (behövs ej om servern har delversion 07 eller senare av 

maskinvaran)

Obs – Dessa korrigeringar ingår inte i vissa versioner av den förinstallerade 
programvaran på Sun Fire T1000. Om korrigeringarna saknas på din server hämtar du 
dem från SunSolveSM (se “Så här gör du för att hämta korrigeringar” på sidan 17).

▼ Så här gör du för att hämta korrigeringar
1. Kontrollera om korrigeringarna finns installerade på systemet.

Du kan t.ex. använda kommandot showrev genom att skriva motsvarande följande 
med numret för varje korrigering:

# showrev -p | grep “Patch: 119578”
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■ Om du får information om den begärda korrigeringen och om suffixet (de två 
sista siffrorna, efter bindestrecket) anger ett tal som är minst lika högt som den 
obligatoriska versionen, har systemet redan lämpliga korrigeringar. Inget mer 
behöver göras.

Om exempelvis korrigering 119578-16 eller senare finns installerad har systemet 
den obligatoriska versionen av korrigeringen.

■ Om det inte visas någon korrigeringsinformation för den aktuella korrigeringen, 
eller om suffixet är för lågt, går du till Steg 2.

Om du till exempel inte har någon version av korrigeringen 119578 eller en 
tidigare version än -15 måste du hämta och installera den nya korrigeringen.

2. Hämta korrigeringarna från http://www.sun.com/sunsolve.

Med verktyget SunSolve PatchFinder anger du det grundläggande korrigeringsnumret 
(de första sex siffrorna) för att få en aktuell version av korrigeringen.

3. Följ installationsinstruktionerna i README-filen för varje enskild korrigering.

Korrigeringar för tillvalskort
Om du installerar tillvalskort i servern hänvisar vi till dokumentationen och 
README-filerna för varje kort, så du vet om några ytterligare korrigeringar krävs.

Kända problem och åtgärder

Problem rörande maskinvaruinstallation och 
service

Svårt att få av chassits hölje (CR 6376423)

Det kan vara mycket svårt att få av chassits hölje. Om du trycker för hårt på 
låsknappen för höljet kan höljets främre del böjas och fastna. Elastiskt hållarmaterial 
på chassits båda sidor kan också hindra höljet från att glida fritt.

Om du vill ta av höljet trycker du försiktigt ned låsknappen och trycker höljet 
försiktigt framåt (det underlättar upplåsningen), sedan kan du dra höljet omkring en 
cm bakåt. Sedan kan du lyfta av höljet.
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Problem som rör allmän funktionalitet
Följande funktionalitetsproblem är kända i denna version.

Verktyget Sun Explorer

Version som stöds

SunFire T1000 stöds av datainsamlingsverktyget Sun Explorer i version 5.2, men inte 
i äldre versioner. Om du installerar Sun Cluster från det förinstallerade Java ES-
paketet, installeras automatiskt en sådan äldre version på systemet. Om du 
installerar någon Java ES-programvara bör du kontrollera om en äldre version av 
Sun Explorer har blivit installerad genom att skriva följande:

Om någon äldre version presenteras avinstallerar du den och installerar i stället 
version 5.2 eller senare. Du kan hämta Sun Explorer 5.2 på adressen:

http://www.sun.com/sunsolve

Sun Explorer kräver alternativet Tx000

Om du använder Explorer 5.2 eller senare måste du välja alternativet Tx000 för att 
samla in data från kommandona till ALOM-CMT på plattformarna Sun Fire T1000 
och Sun Fire T2000. Detta skript körs inte som standard. Skriv så här:

Mer information finns i felsökningsdokument 83612, Using Sun Explorer on the Tx000 
Series Systems. Dokumentet finns på SunSolves webbplats.

http://www.sun.com/sunsolve

# pkginfo -l SUNWexplo

# /opt/SUNWexplo/bin/explorer -w default,Tx000
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Felmeddelanden från Solaris-funktionen för förutseende 
självreparation

Sun Fire T1000 har inte fullständigt stöd för Solaris-funktionen för förutseende 
självreparation (PSH). Med den aktuella versionen kan servern upptäcka fel, men 
inte diagnostisera och hantera alla fel fullständigt.

Om servern stöter på ett PSH-relaterat fel kan det leda till följande meddelande: 

Om du får detta meddelande i systemfönstret eller ser det i filen 
/var/adm/messages kan det tyda på att du behöver installera korrigering 
119578-16 eller senare. Information om hur du hämtar dessa korrigeringar, samt en 
lista med obligatoriska korrigeringar för Sun Fire T1000 finns i “Information om 
korrigeringar” på sidan 17.

Om korrigeringen finns installerad, men felmeddelandena kvarstår, bör du kontakta 
Suns tekniska support.

Prestanda för nätverksport (CR 6346149)

Sun Fire T1000-servrar kan uppvisa sänkta nätverksprestanda, särskilt om 
systemet har konfigurerats för att sända eller ta emot mycket data på alla de fyra 
nätverksportarna. Detta kan ge lägre genomströmning än väntat och ibland kan 
nätverkstrafik på alla fyra portarna leda till att systemet hänger sig och måste startas 
om. Om Sun Fire T1000 hänger sig bör du kontakta Sun med information om felet, 
systemets aktivitet och dess konfiguration. Sun arbetar på att lösa problemet.

Systemet kan inte starta med ogiltig minneskonfiguration 
(CR 6300114)

Systemet kan inte starta utan minne i rank 0. Socklarna i rank 0 måste alltid 
innehålla moduler.

SUNW-MSG-ID: FMD-8000-OW, TYPE: Defect, VER: 1, SERVERITY: Minor
EVENT-TIME: ...
PLATFORM: ...
SOURCE: fmd-self-diagnosis, REV: ...
DESC: The Solaris Fault Manager received an event from a component 
to which no automated diagnosis software is currently subscribed..
AUTO-RESPONSE: ...
IMPACT: Automated diagnosis and response for these events will not 
occur.
REC-ACTION: ...
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Ogiltiga felmeddelanden efter reparation (CR 6369961)
PSH-funktionen i Solaris känner automatiskt av när en DIMM har bytts ut. Ogiltiga 
felmeddelanden kan visas när systemet startas. Dessa meddelanden kan felaktigt 
tolkas som att problemet finns kvar, när det egentligen är åtgärdat.

Instruktioner för hur du manuellt kan ta bort felet från alla loggar, så att det inte 
visas vid start, finns i “Så här gör du för att rensa felloggarna manuellt” på sidan 28.

Om du vill undvika problemet i framtiden installerar du korrigering 119578-22.

Skrivcache för hårddiskar är aktiverat som standard
Hårddisken i Sun Fire T1000 har både läs- och skrivcache aktiva som standard. 
Cachefunktionen ger högre läs- och skrivprestanda för hårddisken. Data i 
skrivcachen kan då försvinna om systemet förlorar strömmen. (Om läscachen 
förlorar strömmen ger det inga permanenta skador.)

Om du vill stänga av skrivcachen använder du kommandot format -e i Solaris:

Varning – Inställningarna sparas inte permanent. Du måste välja inställningen för 
skrivcachen vid varje systemstart.

▼ Så här gör du för att stänga av skrivcachen

1. I Solaris-miljön startar du expertläget för format genom att skriva:

2. Specify disk number 0.

Menyn för format visas.

3. Välj alternativet cache genom att skriva: 

# format -e
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
       0. c0t0d0 <ATA-HDS ...

Specify disk (enter its number): 0
selecting c0t0d0
...

format> cache 
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4. Välj alternativet write_cache genom att skriva: 

5. Ta fram aktuell skrivcacheinställning. 

6. Stäng av skrivcachen. 

7. Kontrollera den nya inställningen. 

8. Lämna läget write_cache. 

9. Lämna läget cache. 

10. Avsluta kommandot format. 

cache> write_cache
WRITE_CACHE MENU:
...

write_cache> display
Write Cache is enabled

write_cache> disable
Denna inställning gäller bara fram till nästa omstart. Den sparas 
inte permanent.

write_cache> display
Write Cache is disabled

write_cache> quit
CACHE MENU:
...

cache> quit
FORMAT MENU:
...

format> quit
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Lista med fel
TABELL 3-1 presenterar kända fel i denna version av Sun Fire T1000. Listan är 
sorterad efter ändringsbeskedsnumren (CR-nummer).

TABELL 3-1 Kända fel (1 av 5)

CR-nummer Beskrivning Åtgärd

1. 6297813 Vid start kan följande meddelanden visas:
• svc.startd[7]: [ID 122153 
daemon.warning] 
svc:/system/power:default: Method 
or service exit timed out. Killing 
contract 51.

• svc.startd[7]: [ID 636263 
daemon.warning] 
svc:/system/power:default: Method 
“/lib/svc/method/svc-power start” 
failed due to signal KILL.

Om du behöver Solaris 
strömsparfunktioner startar du om dessa 
manuellt, eller startar om servern. Om 
det inte finns något behov av 
strömsparfunktioner behöver inget göras. 

2. 6300114 Systemet kan inte starta om moduler saknas i 
minnesrank 0. 

Socklarna i rank 0 måste alltid innehålla 
moduler. 

3. 6303328 Kommandot iostat -E ger fel 
leverantörsinformation för SATA-enheten. 

Det finns ingen lösning för närvarande. 

4. 6310384 SunVTS-testet för USB-tangentbord (usbtest) 
rapporterar att det finns ett tangentbord även om 
inget tangentbord har anslutits till servern. 

Kör inte usbtest.

5. 6312364 Om du når värden via ALOM-CMT-kommandot 
console kan systemfönstret svara långsamt.

Du får bästa prestanda om du kontaktar 
värden via dess eget nätverksgränssnitt 
när den har startat operativsystemet.

6. 6314590 ALOM CMT-kommandot break och OpenBoot 
PROM-kommandot go kan leda till att systemet 
hänger sig eller ger panic.

Om systemfönstret hänger sig eller ger 
panic startar man om systemet med 
ALOM CMT-kommandot reset. 

7. 6317382 Om du anger okända kommandon eller ord vid 
ledtexten för OBP leder detta till att systemet ger 
ett felaktigt fel samtidigt som servern kan hänga 
sig. Detta inträffar endast om du aktiverar 
ledtexten för OBP från Solaris. Det felaktiga 
felmeddelandet är: 
ERROR: Last Trap

Ignorera meddelandet. Om 
systemfönstret hänger sig eller ger panic 
startar man om systemet med ALOM 
CMT-kommandot reset.

8. 6318208 POST eller OBP reset-all ger meddelandet 
Host system has shut down.

Detta är normalt efter kommandot 
reset-all. Meddelandet innebär i den 
situationen inga problem. 
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9. 6325271 Historikloggarna i ALOM CMT för start och 
körning är identiska. 

Det finns ingen lösning för närvarande.

10. 6331819 SunVTS™-test för minne eller processor kan 
misslyckas på grund av otillgängliga 
systemresurser. Om för många instanser av 
funktionstesten i SunVTS utförs samtidigt på 
startservrarna med UltraSPARC® T1 CMT-
processorer och begränsad mängd minne kan 
SunVTS-testen misslyckas på grund av 
otillgängliga systemresurser. Ett felmeddelande 
liknande följande kan visas:
System call fork failed; Resource 
temporarily unavailable

Åtgärd: Kör färre SunVTS-testinstanser 
eller utför de olika SunVTS-
funktionstesten separat. Du kan även 
sänka fördröjningsvärdet för 
processortest eller öka det reserverade 
minnesutrymmet för test.

11. 6336040 Om du använder kommandot clearasr för att 
ta bort en DIMM med fel från databasen för asr 
och du ger kommandot resetsc innan 
clearasr är klart kan ett fel uppstå under 
omstarten av ALOM-CMT, med följande 
felmeddelande: 
No valid MEMORY configuration

När du har kört clearasrdb bör du 
vänta 15 sekunder innan du kör 
resetsc. 

12. 6338365 Sun Net Connect 3.2.2 övervakar inte 
omgivningsalarm på Sun Fire T1000.

Om du vill få information om 
omgivningsfel använder du funktionen 
mgt_mailalert i ALOM-CMT för att få 
e-post när något händer.
Du kan kontrollera serverns 
omgivningsstatus genom att logga in till 
ALOM-CMT och använda kommandot 
showfaults. 
Du kan även få historik för alla 
serverhändelser genom att logga in till 
ALOM-CMT och köra kommandot 
showlogs.

13. 6338777 Om du gör break under en systemstart och sedan 
startar direkt igen kan denna start misslyckas 
och ge meddelandet Exception handlers 
interrupted, please file a bug. 

Starta igen. Systemet bör startas om och 
starta normalt. 

14. 6346149 Nätverksportarnas maximala genomströmning 
sjunker oväntat med ökande nätverksbelastning. 

Det finns ingen lösning för närvarande.

15. 6346170 ALOM CMT-kommandot showfru visar 
epoktidsangivelser som THU JAN 01 
00:00:00 1970. 

Ignorera datumet. Det finns ingen 
lösning för närvarande.

TABELL 3-1 Kända fel (2 av 5)

CR-nummer Beskrivning Åtgärd
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16. 6347456 Minnestesten i SunVTS kan logga ett 
varningsmeddelande som liknar följande i 
enstaka fall om alternativet för ECC Error 
Monitor (errmon) är aktivt:
WARNING: software error encountered 
while processing /var/fm/fmd/errlog 
Additional-Information: end-of-file 
reached

Låt bli att använda alternativet errmon.  
(errmon är avstängt som standard.)

17. 6348070 Felaktiga felmeddelanden kan ges för PCI-
enheter från Ereport. 

Det finns ingen lösning för närvarande. 
Den FMA-diagnostikprogramvara som 
krävs för att undvika felaktiga Ereport 
för PCI-enheter är inte helt färdigställd. 

18. 6356449 Kommandot poweron kommer inte att slå på 
systemet om det ges direkt efter en omstart av 
ALOM CMT. 

Om du har ett skript för att starta om 
ALOM-CMT och slå på systemet bör du 
ge en fördröjning på 1 sekund före 
poweron-kommandot. 

19. 6362690 Om SunVTS-tester bryts medan dtlbtest pågår 
ger dtlbtest följande fel: No CPUs to test

Uppgradera till SunVTS 6.1 PS1 eller 
någon senare kompatibel version. Adress:
http://www.sun.com/oem/products/
vts/

20. 6363820 Kommandot showcomponent hänger sig om du 
upprepade gånger växlar med kommandona 
disablecomponent och enablecomponent. 

Starta om ALOM-CMT med kommandot 
resetsc. 

21. 6368136 Om du granskar stora lagrade loggar med 
kommandot showlogs -p p blir 
kommandoradsgränssnittet för ALOM CMT 
långsamt. 

Använd flaggan -e till kommandot 
showlogs:
showlogs -e antal-rader
Kommandot visar det angivna antalet 
rader i stället för hela loggen. 

22. 6368944 Det virtuella systemfönstret kan inte klistra in 
mer än 114 tecken. Därmed kommer NVRAM-
parametern för wanboot, network-boot-
arguments inte att ställas in.

Klipp och klistra i avsnitt om mindre än 
114 tecken, eller använd någon annan 
metod än klippbordet.

23. 6369626 ALOM CMT-kommandot poweron kan 
misslyckas och systemfönstret då vara 
otillgängligt. Om poweron ges igen fås 
meddelandet ”Host poweron is already in 
progress”.

Starta om ALOM CMT med kommandot 
resetsc och kör sedan poweron igen.
Om detta inte fungerar gör du så här för 
att starta om systemet manuellt:
1. Koppla ur serverns nätsladd.
2. Vänta 5 sekunder.
Anslut nätsladden till servern.

TABELL 3-1 Kända fel (3 av 5)

CR-nummer Beskrivning Åtgärd
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24. 6369961 Meddelanden om systemfel och varningar från 
ALOM CMT fortsätter vid start trots att den 
komponent som orsakade felet har reparerats.

Om du installerar korrigering 119578-22 
kan du undvika problemet.
När en trasig FRU har bytts ut använder 
du kommandot showfaults -v för att ta 
reda på hur du kan rensa felet. 
Fullständiga instruktioner för att 
avlägsna felaktiga meddelanden finns i 
“Så här gör du för att rensa felloggarna 
manuellt” på sidan 28. 

25. 6370222 Kommandot flarcreate och flasharkiv 
fungerar inte. 

• Innan du skapar ett flasharkiv 
manuellt bör du avmontera biblioteken 
libc_psr_hwcap1.

• När du har skapat flasharkivet 
monterar du libc_psr_hwcap1 igen.

26. 6370233 Funktionen Dtrace kan vara otillförlitlig för 
korsanrop för processor. 

Dtrace-fbt-kontroller på 
send_one_mondo och 
send_mondo_set kan användas i stället, 
men dessa är inte stabila gränssnitt. För 
send_mondo_set kan du ta fram antalet 
processorer som mottar korsanrop via 
parametern cpuset_t.

27. 6372709 Den maximala storleken på FMA-filen fltlog 
kan vara begränsad. 

Du kan ta bort begränsningarna genom 
att ändra de förvalda alternativen för 
rotering av loggar via Solaris-
kommandot logadm(1M).

28. 6373682 Om du trycker kort på strömbrytaren inleds 
ingen normal avstängning. 

Använd ALOM-CMT-kommandona 
poweron och poweroff för att slå på 
och stänga av systemet. 

29. 6375927 Om datumet ändras med Solaris-kommandot 
date bevaras det även om operativsystemet 
Solaris startas om, men inte om ALOM CMT 
startas om. 

Använd bara ALOM-CMT-kommandot 
date. Använd inte Solaris-kommandot 
date.

30. 6376423 Det kan vara mycket svårt att få av chassits hölje. Se “Svårt att få av chassits hölje (CR 
6376423)” på sidan 18. 

31. 6377071 Under delar av startprocessen kan ALOM-CMT 
komma att inte rensa startstatus om kommandot 
resetsc ges, eller servern förlorar strömmen 
under denna tid. Vid nästa start skriver 
ALOM-CMT ut meddelandet “Reboot loop 
detected” och startar inte systemet.

Använd kommandot poweroff -f och 
försök sedan starta igen. 
Om detta inte fungerar gör du så här för 
att starta om systemet manuellt:
1. Koppla ur serverns nätsladd.
2. Vänta 5 sekunder.
3. Anslut nätsladden till servern.

TABELL 3-1 Kända fel (4 av 5)

CR-nummer Beskrivning Åtgärd
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32. 6377077 Om värddatorn förlorar strömmen medan POST 
eller OpenBoot PROM testar en enhet stängs 
enheten av. 

Använd ALOM-CMT-kommandot 
enablecomponent för att aktivera 
enheten, som felaktigt har svartlistats. 

33. 6379739 ALOM CMT-posten sc_powerstatememory 
kan sluta fungera under ett strömavbrott, vilket 
kan medföra att systemet inte kan starta igen 
sedan. 

Använd ALOM CMT-kommandona 
poweroff och poweron för att stänga av 
och slå på systemet. Om du blir tvungen 
att bryta systemets nätström måste du 
låta det gå minst 5 sekunder innan du 
ansluter igen.

34. 6381707 En trasig DIMM i rank 0 av minnet kan förhindra 
att POST utförs. ALOM CMT-kommandot 
showcomponent presenterar inga processorer 
om POST ger fel. Om du slår av och på systemet 
eller använder kommandot resetsc uppdateras 
inte listan showcomponent. 

Byt ut den trasiga minnesmodulen och 
kör sedan POST för att uppdatera den 
enhetslista som kommandot 
showcomponents baserar resultatet på. 

35. 6383237 OpenBoot-skriptet nvramrc körs inte före 
kommandot probe-all. 

Det finns ingen lösning för närvarande. 

36. 6383664 Systemet återställs inte automatiskt genom 
omstart efter ett fel som orsakar ett allvarligt 
avbrott. Om detta inträffar måste du manuellt 
starta systemet. 

Vänta på meddelandet SC Alert: Host 
system has shut down. Använd 
sedan ALOM CMT-kommandot poweron. 
(Varning: Det tar 1-2 minuter att stänga 
av systemet. Om du använder något av 
kommandona poweron eller poweroff 
innan SC Alert-meddelandet visas blir 
systemets tillstånd osäkert. Om detta 
skulle inträffa använder du först 
ALOM-CMT-kommandot resetsc och 
sedan poweron.)

37. 6389912 Felaktiga felmeddelanden loggas under 
system(om)start.
Felmeddelandena innehåller bl.a. följande: 
ereport.io.fire.pec.lup

Ignorera dessa meddelanden. 

TABELL 3-1 Kända fel (5 av 5)

CR-nummer Beskrivning Åtgärd
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Dokumentationen för Sun Fire T1000

Hämta dokumentation
Instruktioner för hur du installerar, administrerar och använder Sun Fire T1000-
servrar finns i dokumentationen för Sun Fire T1000. Hela dokumentationen kan 
hämtas från följande webbplats:

http://www.sun.com/documentation/

Obs – Informationen i detta dokument ersätter allt annat material i 
dokumentationen för Sun Fire T1000.

▼ Så här gör du för att rensa felloggarna manuellt
Följ dessa instruktioner när du har bytt ut minnesmoduler (DIMM) i Sun Fire T1000. 
Instruktionerna ser till att felinformationen rensas. Denna felinformation ger annars 
upphov till felaktiga felmeddelanden vid start.

1. Felsök och reparera den FRU som uppvisar problem, i enlighet med 
anvisningarna i Sun Fire T1000 Server Service Manual.

2. Anslut till ALOM-CMT-ledtexten sc>.

I Advanced Lights Out Management (ALOM) CMT v1.1 Guide finns instruktioner för detta.

3. Kör kommandot showfaults -v för att ta reda på hur du kan rensa felet.

Metoden för att rensa felet beror på hur felet definieras av showfaults.

Exempel:

■ Om felet är värdavkänt (med en UUID), t.ex:

fortsätter du med Steg 4.

sc> showfaults -v
ID Time              FRU               Fault
0 SEP 09 11:09:26   MB/CMP0/CH0/R0/D0 Host detected fault, 
MSGID: 
SUN4U-8000-2S  UUID: 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86
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■ Om felet resulterade i att aktuell FRU inaktiverades, t.ex:

Så aktiverar du berörd enhet med kommandot enablecomponent:

4. Gör så här för att kontrollera att det inte finns några fel:

a. Sätt den virtuella nyckelbrytaren i läget Diag, så att POST körs i Service-läge. 

b. Använd kommandot poweron.

c. Växla till systemfönstret för att se utmatningen från POST.

Kontrollera om några felmeddelanden ges under POST. Följande utmatning 
skulle indikera att POST inte identifierat några fel:

sc> showfaults -v
   ID Time              FRU               Fault
    1 OCT 13 12:47:27   MB/CMP0/CH0/R0/D0 MB/CMP0/CH0/R0/D0 
deemed faulty and disabled

sc> enablecomponent MB/CMP0/CH0/R0/D0

sc> setkeyswitch diag

sc> poweron

sc> console

.

.

.
0:0>POST Passed all devices. 
0:0> 
0:0>DEMON: (Diagnostics Engineering MONitor)
0:0>Select one of the following functions
0:0>POST:Return to OBP. 
0:0>INFO: 
0:0>POST Passed all devices. 
0:0>Master set ACK for vbsc runpost command and spin... 
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Obs – Beroende på konfigurationen hos variablerna i ALOM-CMT POST och 
huruvida POST har identifierat fel kan systemet komma att starta, eller stanna vid 
ledtexten ok. Om systemet visar ledtexten ok skriver du boot.

d. Använd Solaris-kommandot fmadm faulty.

Inga fel för minne eller DIMM bör rapporteras.

Om fel rapporteras hänvisar vi till flödesschemat för diagnostik i Sun Fire T1000 
Server Service Manual. Det kan hjälpa dig att diagnostisera felet.

5. Anslut till ALOM-CMT-ledtexten sc>.

6. Använd kommandot showfaults.

Om felet identifierades av värden och felinformationen finns kvar, liknar 
utmatningen följande exempel:

Om showfaults inte rapporterar ett fel via UUID behöver du inte fortsätta med 
följande steg, eftersom felet har rensats.

7. Använd kommandot clearfault.

8. Växla till systemfönstret.

9. Använd kommandot fmadm repair, med aktuell UUID som parameter.

Ange den UUID du använde med clearfault.

# fmadm faulty

sc> showfaults -v
ID Time              FRU               Fault
0 SEP 09 11:09:26   MB/CMP0/CH0/R0/D0 Host detected fault, MSGID:
SUN4U-8000-2S  UUID: 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86

sc> clearfault 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86

sc> console

# fmadm repair 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86
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Stöd för maskinvarubaserad RAID
Med RAID-teknik kan du skapa en logisk volym bestående av flera fysiska diskar 
för att hantera dataredundans, öka prestanda, eller bådadera. Sun Fire T1000 har en 
inbyggd diskstyrenhet som stöder följande RAID-konfigurationer:

■ Inbyggd strimling, IS-volymer (integrated stripe, RAID 0)
■ Inbyggd spegling, IM-volymer (integrated mirror, RAID 1)

För att du skall kunna skapa RAID-volymer måste du först se till att följande 
korrigeringar finns installerade på servern:

■ 121130-01 eller senare (enbart för operativsystemet Solaris 10 1/06) – uppdaterat 
stöd för maskinvarubaserad RAID. Denna korrigering krävs inte för Solaris 10 6/06 
eller senare operativsystem.

Obs – På servrar där maskinvaran har delversion 07 eller senare finns följande 
korrigeringsfiler förinstallerade.

■ 123456-01 eller senare – uppdatering till version 1064 av den fasta programvaran.

■ 119850-14 eller senare – uppdateringar till drivrutinen mpt och verktyget raidctl. 
119850-17 blir förinstallerad tillsammans med operativsystemet Solaris 10 6/06.

Mer information om hur du använder serverns funktioner för maskinvaru-RAID 
finns i Sun Fire T1000 Server Administration Guide (artikelnummer 819-3249). Denna 
bok finns tillsammans med övrig dokumentation för Sun Fire T1000 på adressen 
http://www.sun.com/documentation.

Uppgradera till konfigurationer med två 
diskar
Alla Sun Fire T1000-servrar som är utrustade med enbart en hårddisk kan uppgraderas 
till en konfiguration med två SAS-diskar om du installerar följande maskinvara:

Obs – Korrigering 123456-01 eller senare och 119850-14 eller senare krävs inför 
denna maskinvaruuppgradering.

■ 2 stycken 73 GB 2,5-tums SAS-hårddiskar med 10000 RPM, inklusive konsol och 
kabel (artikelnummer XRA-SS2CG-73G10KZ), kan beställas från 
http://store.sun.com/CMTemplate/CEServlet?process=
SunStore&cmdViewProduct_CP&boxid=XRA-SS2CG-73G10KZ
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