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Inleiding

Dit document beschrijft de stappen voor het upgraden van een afzonderlijk domein van UCS
Central.

Eerder, hebben gebruikers geplande infrastructuur firmware updates per domeingroep gepland.
Sinds Cisco UCS Central 1.5 is deze optie gewijzigd. U organiseert nu infrastructuuraanpassingen
voor specifieke domeinen, of domeinen toegewezen aan een domeingroep, met behulp van
onderhoudsgroepen en tags.

Gebruikte componenten

UCS Central 2.0(1a)

UCS Manager 3.1(3a)

Alle gebruikte apparaten zijn labapparaten

Configureren

U kunt updates van de infrastructuur op één domein, meerdere domeinen, of domeinen die tot een
domeingroep behoren, op basis van de productfamilie activeren. U kunt bijvoorbeeld de firmware
voor de infrastructuur op alle Cisco UCS Mini-systemen bijwerken en geen van de bladeservers
uploaden. Een ander voorbeeld is dat je alle onderhoudsgroepen aan de westkust kon bijwerken,
maar geen aan de oostkust. Hieronder volgt een overzicht van de eerste stappen die nodig zijn.

Procedure

Klik op het pictogram tools van UCS Central om het Infrastructuur Firmware Management te
starten. De stappen voor de upgrade van de firmware worden opgesomd.



Stap 1 Zorg dat het UCS Domain bij UCS Central is geregistreerd.

Zie de Cisco UCS Central Get Start Guide voor meer informatie.

Stap 2 Tijdens de registratie moet u ervoor zorgen dat de beleidsresolutie voor Infrastructuur en
Catalyst firmware op mondiaal niveau is ingesteld.

Beleidsresolutie van UCS Central



Beleidsresolutie van UCS Manager

Stap 3 Download het juiste beeld van de infrastructuurfirmware van de Afbeeldingsbibliotheek.



Kan handmatig worden gedownload met de optie Importware

U kunt de afbeelding rechtstreeks downloaden van Cisco.com, als de gebruikersreferenties zijn
ingesteld op Cisco.com-account.

Stap 4 Maak een onderhoudsgroeplabel.

Onderhoudsgroeplabel kan worden toegepast per domeingroep



 Onderhoudsgroepmarkering kan per domein worden toegepast. We zullen op het domein
afzonderlijk van toepassing zijn.

U kunt controleren of de aangelegde tag het type Onderhoudsgroep heeft onder Marktbeheer.



Stap 5 Domain zal de nieuwe tag hebben

Stap 6 Start het Infrastructuur Firmware Management vanuit het pictogram Tools.

Beheer van infrastructuurfirmware

Selecteer de tag voor het onderhoudstechnologie, de versie van de infrastructuurfirmware en de
analoge versie.

Infrastructuurfirmware update



Selecteer of de update gebruikerserkenning vereist in de gebruikerserkenning die vereist is om het
veld te installeren. Als deze ingeschakeld is, moet u de update aanvraag handmatig bevestigen
voordat het domein wordt bijgewerkt. In dit geval hebben we het als mogelijk ingesteld.

Controleer de besmette domeinen en wacht op de wachtende bevestiging om op 1 te worden
ingesteld.



Stap 7 Onder de Hangende Activisten, kunt u de status in afwachting van de herkenning erkennen
om de upgrade te starten.
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