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Inleiding

Dit artikel bevat instructies voor het verkrijgen van het specifieke model en de actieve versie van
fysieke schijven in een UCS-omgeving. Het bestrijkt verschillende methoden voor door UCS
Manager (UCS) beheerde apparaten, C-Series standalone apparaten en apparaten die in
Intersight worden geclaimd.

UCS beheerde apparaten

Voor apparaten die door UCSM worden beheerd, kunnen de beheerders de firmware van de
schijven bepalen met behulp van een paar verschillende methoden.

UCS Manager-webinterface

Navigeer naar apparatuur > Firmware Management > Geïnstalleerde firmware. In deze interface
wordt de Cisco Product Identifier (PID) weergegeven in plaats van het verkoopmodel. Met de
andere methoden die hieronder worden genoemd, kan het verkoopmodel indien nodig worden
gefilterd. 



Opdracht Line Interface (CLI)

Beheerders kunnen de CLI ook gebruiken om het model en de actieve versies te verkrijgen.
Bijvoorbeeld, beheerders die apparaten willen identificeren die door FN70545 zijn getroffen
zouden de opdracht hieronder gebruiken.

UCS-Domain-B# show server inventory expand | egrep "(^Server|Local Disk [0-9]|Model:

(LT0400MO|LT1600MO)|Device Version: [A-Z][0-9]{3})"

Server 1/1:

            Local Disk 1:

            Local Disk 2:

                Model: LT0400MO

                Device Version: C401

Server 1/2:

            Local Disk 1:

                Device Version: A005

            Local Disk 2:

                Device Version: A005

Server 1/3:

            Local Disk 1:

            Local Disk 2:

                Device Version: A005

Server 1/4:

Server 1/5:

Server 1/6:

Server 1/7:

            Local Disk 1:

            Local Disk 2:

            Local Disk 3:

            Local Disk 4:

Server 1/8:

Server 1:

UCS-bezoek

/content/en/us/support/docs/field-notices/705/fn70545.html


Beheerders kunnen UCSM Visore gebruiken om een vraag te stellen over de gehele omgeving.
UCSM Visore kan worden benaderd door de browser aan te wijzen op https://[UCSM
VIP]/visore.html. Voer storageLocalDisk in voor klasse of DN, model voor Eigenschap en het
apparaatmodel voor Val1.Bijvoorbeeld, beheerders die apparaten willen identificeren die door
FN70545 zijn getroffen zouden LT0400MO en LT1600MO invoeren. 
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