
ECU ao procedimento de migração ECU2 em
serviço para o sistema NCS4000 com CLI 
Índice

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Informações de Apoio
Estabeleça uma conexão ao NCS4K e verifique um lançamento mínimo de software de 6.5.26
Afixe verificações
Verifique alarmes
Verifique media
O sincronismo de BIT verifica novamente

Introdução

Este documento descreve a informação necessária a fim trocar com sucesso uma unidade em
serviço da conexão externa (ECU) instalada em um sistema NCS4016 e substitui-la com o ECU
2. Procedimento fornece etapas para remover/instala o ECU.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

® do Cisco IOS CLI para o NCS4000 Series de Cisco●

NCS4000 Series de Cisco inclusivo de NCS4016/NCS4009●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no sistema NCS4016 que executam 6.5.26 ou em um
software mais atrasado antes do início deste procedimento.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O procedimento detalhado neste documento não afeta o tráfego. Supõe que o chassi NCS4000 é



uma prateleira 4016 ou 4009. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Estabeleça uma conexão ao NCS4K e verifique um lançamento
mínimo de software de 6.5.26

Antes que você comece, assegure-se de que você estabeleça uma conexão do portátil aos NC
4016 e o portátil encontre o requisito de software e hardware.

Etapa1. Do computador conectado à prateleira NC 4016, comece um programa do terminal
emulator tal como a massa de vidraceiro e o início de uma sessão ao sistema NCS4016.

Etapa 2. No comando prompt, execute a versão da mostra e verifique-a que o software release é
6.5.26 segundo as indicações da imagem.

Etapa 3. Se o software não está ligada 6.5.26 ou mais atrasado, pare o procedimento e promova
o software a 6.5.26 antes que você continue.

Etapa 4. Verifique e note todos os alarmes segundo as indicações da imagem.



Etapa 5. Verifique detalhes do disco rígido.

Etapa 6. Crie um backup da base de dados.



Etapa 7. Verifique o sincronismo de BIT. Se o sincronismo de BIT é usado pelo NCS4K, grave a
saída para estes comandos. Se nenhum sincronismo é usado, salte ao registro de etapa 8. a
saída para o pulso de disparo do controlador do sincronismo do comando show
controller segundo as indicações da imagem.

Grave a saída para o resumo das pulso de disparo-relações da sincronização da frequência do
comando show segundo as indicações da imagem.



Etapa 8. Prepare para a remoção ECU. A fim remover com segurança o ECU do serviço, emita
um comando hw-module que do destaque a disposição ECU destaca a cremalheira 0 do
disco segundo as indicações da imagem.

Etapa 9. Antes que o módulo ECU esteja removido fisicamente, assegure-se de por favor que o
alarme a operação do destaque para o disco começado esteja cancelado no sistema.

Etapa 10. Remova o módulo ECU do chassi NCS4K:

a. Assegure-se de que o usuário esteja vestindo uma correia de pulso ESD.

b. Remova todos os cabos conectados ao módulo NCS4K-ECU.

c. Quando você remove o cabo EMS, deixará cair todo o Gerenciamento remoto à prateleira. Não
será restaurado até que o cabo EMS esteja reconectado no Acesso remoto de etapa 11. puder
ainda ser alcançado com o uso da porta de Console.



e. Remova todos os cabos individuais do sincronismo conectados à unidade.

f. Use uma chave de fenda de Philips a fim afrouxar os parafusos na unidade ECU.

g. Use a trava em ambos os lados para obstruir para fora a unidade NCS4K-ECU.

h. Remova ambo o 2.5" as movimentações de SATA (SSD) do NCS4K-ECU original. Note a
posição exata, esquerdo ou direito, no ECU.

i. Introduza o 2.5" as movimentações de SATA removidas de NCS4K-ECU no módulo NCS4K-
ECU2 novo. Assegure-se de que estejam instalados na mesma posição que o ECU original.

Etapa 11. Instale o módulo ECU2 e reconecte cabos:

a. Coloque o módulo NCS4K-ECU2 novo com ambo o 2.5" movimentações de SATA no entalhe
original ECU.

b. Reconecte todos os cabos removidos em etapa 10. ao módulo ECU2 novo.

c. Aperte os parafusos depois que as travas são posicionadas corretamente.

d. Assegure-se de que a Conectividade do Gerenciamento remoto ao NE esteja disponível outra
vez.

e. Assegure-se de que o painel frontal LCD do NE esteja operacional.

Etapa 12. Inicialize ECU2 novo em chassis NCS4K. Espere 2 a 3 minutos para que o módulo
NCS4K-ECU2 inicialize.

Etapa 13. Execute o comando attach do comando prompt segundo as indicações da imagem.



Etapa 14. Uma vez que os diplomatas ECU com sucesso ao chassi, a migração ECU de NCS4K-
ECU a NCS4K- ECU2 estão completos.

Verificações do cargo

Verifique alarmes

Verifique alarmes e assegure-se de que haja uns alarmes não novos ou inesperados na
prateleira.

Nota: O alerta do espaço de disco para o alarme do lugar pôde tomar um pouco de mais por
muito tempo para rodar em marcha lenta para RP0 e RP1 mas você pode verificar que o
disco é operacional com o comando sh dos media.

Verifique media

Verifique que ambas as unidades de disco de circuito integrado estão entalhadas corretamente e
alcançável segundo as indicações da imagem.



O sincronismo de BIT verifica novamente

Se o sincronismo de BIT foi equipado e a seção 1.5 foi terminada, execute os comandos outra
vez depois que você reata o sincronismo de BIT a ECU2 e o compara com os resultados
precedentes segundo as indicações da imagem.
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