A nuvem de Cisco e o grupo da virtualização
(CVG) anunciam atualizações do rolamento para
a infraestrutura principal
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Introdução
CVG anuncia um mecanismo novo para entregar os reparos de software críticos chamados
“atualizações de rolamento.” As correções de bug médias de rolamento das atualizações estão
disponíveis para o uso do cliente mais logo do que antes. As atualizações de rolamento
consistem em grupos menores de reparos aos defeitos do software críticos ou frequentemente
encontrados. Entregou cada 3 semanas ou assim, são as atualizações à liberação de
manutenção atual que estão disponíveis entre publicações da versão de manutenção. Uma
versão de manutenção é sabida pela terceira posição de um número de versão de liberação
principal da infraestrutura, como esta: 2.2.x.
A primeira atualização do rolamento é para a infraestrutura principal 2.2.2 (uma versão de
manutenção) e é entregada sob o nome de arquivo pi222_Update_03-4.ubf. Para não ser
confundido com os próximos 2.2.3 libere (uma versão de manutenção separada), esta atualização
do rolamento fornece reparos mais logo do que esperando a versão de manutenção seguinte, ao
reduzir a necessidade para correções de programa individuais do ponto para defeitos
específicos. Os defeitos que exigiriam ponto remendam no passado farão bons candidatos para
ser incluído nas atualizações futuras de Roling.

Uma atualização do rolamento deve somente ser instalada na versão de manutenção que seja
publicada para. Por exemplo, pi222_Update_03-4.ubf não pode ser instalado em 2.2 ou em
2.2.1; deve somente ser instalado em 2.2.2.

A atualização seguinte do rolamento para a infraestrutura principal 2.2.2 será Update_04-x.
Sendo cumulativo, Update_04 incluirá os reparos de Update_03-4 e não exigirá aqueles que não
instalaram Update_03-4 para retroceder sobre através das atualizações precedentes para receber
os benefícios daqueles reparos.

A Disponibilidade de uma atualização do rolamento é indicada pela “atualização de software
vermelha, redonda é” crachá disponível no canto superior direito da infraestrutura principal GUI.
Na página da atualização de software da infraestrutura principal e em Cisco.com, as atualizações
de rolamento igualmente aparecerão na seção crítica dos reparos. Para detalhes de uma
atualização do rolamento, vai por favor à página de download de software principal da
infraestrutura de Cisco.com, escolhe correções de programa principais da infraestrutura, e paira
então sobre o nome de arquivo para ver o link para Read-eu da atualização do rolamento
arquivo. As atualizações de rolamento são para uma versão de manutenção específica; As
atualizações de rolamento não podem ser instaladas em uma versão de manutenção diferente do

que específica elas foi escrito para.

