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Introduction

Este documento fornece detalhes sobre várias ferramentas da Matriz de atualização do Nexus
disponíveis para auxiliar na atualização dos switches Nexus. Os documentos referenciados
fornecem orientação detalhada sobre os procedimentos de atualização a serem seguidos,
defeitos/advertências associados, suporte de hardware e muito mais.

Ferramentas de matriz de atualização

As ferramentas da matriz de atualização atuam como uma única fonte verdadeira para caminhos
de atualização validados pela Cisco para diferentes plataformas Nexus e métodos de atualização,
como In-Service Software Upgrade (ISSU) e inicialização a frio. Além disso, são fornecidas
informações sobre IDs de produto (PIDs) de hardware suportadas e caminhos alternativos e
caveats abertos/resolvidos nas versões NX-OS atual e de destino, com links para acessar a
documentação relevante do NX-OS.

As ferramentas da matriz de atualização disponíveis são:

Para compatibilidade ISSU de plataformas Nexus 9000 e 3000 para todas as versões,
consulte a Matriz de Suporte ISSU Cisco Nexus 9000 e 3000.

●

Para compatibilidade de ISSU e inicialização a frio do Nexus 7000 e 7700 Series para todas
as versões, consulte a Cisco Nexus 7000 ISSU e a matriz de suporte de inicialização a frio.

●
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Avisos de fim de venda/fim da vida útil do Nexus 9500●

Avisos de fim de venda/fim da vida útil do Nexus 3000●

Avisos de fim de venda/fim da vida útil do Nexus 7000/7700●

Versões recomendadas do Cisco NX-OS para switches Cisco Nexus 9000 Series●

Versões recomendadas do Cisco NX-OS para switches Cisco Nexus 3000 Series●

Versões recomendadas do Cisco NX-OS para switches Cisco Nexus 7000 Series●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●
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