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CVG kondigt een nieuw mechanisme aan om kritische software fixes te leveren genaamd "Rolling
Update." Rolling Update gemiddelde bug fixes zijn beschikbaar voor gebruik door de klant eerder
dan tevoren.  Rolling Update bestaat uit kleinere partijen vaste onderdelen voor kritische of vaak
ondervonden  softwaredefecten.   Het  zijn  updates  van  de  huidige  onderhoudsrelease  die
beschikbaar zijn  tussen de publicaties voor onderhoudsrelease.   Een onderhoudsrelease is
bekend bij de derde positie van een versienummer van de Prime-infrastructuur, zoals deze: 2.2.x.

Het eerste voortschrijdende update is voor Prime Infrastructure 2.2.2 (een onderhoudsrelease) en
wordt geleverd onder bestandsnaam pi222_Update_03-4.ubf.  Om niet te worden verward met de
aanstaande release 2.2.3 (een aparte onderhoudsrelease), biedt deze Rolling Update oplossingen
eerder dan wachten op de volgende onderhoudsrelease, terwijl de noodzaak voor individuele
puntspatches  voor  specifieke  defecten  wordt  beperkt.   Tekortkomingen die  in  het  verleden
puntspatches zouden hebben vereist, zullen goede kandidaten maken om in toekomstige Roling
Update te worden opgenomen.

Een Rolling Update moet alleen worden geïnstalleerd op de onderhoudsrelease waarvoor het is
gepubliceerd.  Bijvoorbeeld, pi222_Update_03-4.ubf kan niet op 2.2 of 2.2.1 worden geïnstalleerd; 
zij mag alleen op 2.2.2 worden geïnstalleerd.

De volgende Rolling Update voor Prime Infrastructure 2.2.2 zal Update_04-x zijn.  Update_04 is
cumulatief en bevat de artikelen van Update_03-4 en zal niet van degenen die Update_03-4 niet
hebben geïnstalleerd om terug te krabbelen in eerdere updates om de voordelen van die fixes te
ontvangen.

De beschikbaarheid van een Rolling Update wordt aangegeven door de rode, ronde "Software
Update is Beschikbaar" badge in de rechterbovenhoek van de Prime Infrastructure GUI. Op de
pagina Software Update van Prime-infrastructuur en op Cisco.com verschijnt ook Rolling Update
in de sectie Critical Fixes.  Voor details van een veranderende update, ga naar de pagina Prime
Infrastructuur Software Download van Cisco.com, kies Infrastructuur Patches, en kies dan over de
bestandsnaam om de link te zien voor het leesmij-bestand van de Rolling Update.  Rolling-
updates zijn bestemd voor een specifieke onderhoudsrelease;  Rolling Update kan niet op een
andere onderhoudsrelease worden geïnstalleerd dan de specifieke versie waarvoor ze zijn
geschreven. 

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286236028&flowid=72882&softwareid=284272933&release=2.2.2&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286236028&flowid=72882&softwareid=284272933&release=2.2.2&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286236028&flowid=72882&softwareid=284272933&release=2.2.2&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
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