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Introdução

Este documento descreve a característica auto-sincronização do firmware da interconexão da tela
do Cisco Unified Computing System (UCS). Esta característica pode ser usada ao introduzir uma
segunda interconexão da tela (FI) ao existente ou ao substituir a um FI quebrado. 

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem um conhecimento em funcionamento destes assuntos:

Cisco Unified Computing System (UCS)●

Interconexão da tela de Cisco (FI)●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Interconexão 6248 da tela de Cisco UCS●

Versões 2.2(5a) e 2.2(6c) de Cisco UCSM●

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 sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Sobre a característica

Quando você introduz uma segunda interconexão da tela à existente para formar um conjunto ou
quando você substitui uma interconexão quebrada da tela, a versão de firmware no FI novo
precisa de combinar com existente.

O procedimento comum é configurar o FI novo tão autônomo e promove-o ou degrada-
manualmente à mesma versão que o FI existente antes de adicionar-lo ao conjunto.

Começando com UCSM 2.1(2), a característica auto-sincronização do firmware automaticamente



promoverá ou degradará o FI novo à mesma versão que existente. Isto elimina a exigência
manualmente de promover ou de degradar o FIs.

O FI existente precisa de estar UCSM 1.4 ou em mais atrasado e no FI novo precisa de estar em
UCSM 2.1(2) ou em mais atrasado para que esta característica trabalhe. Também, a necessidade
de FIs de ser do mesmo modelo para que esta trabalhe.

Etapas

1. Conecte ao console do FI novo e adicionar-lo ao conjunto existente

2. Adicionado uma vez ao conjunto existente, o FI novo detecta a presença da existente junto
com as versões de firmware

3. A característica Auto-sincronização do firmware copia os arquivos necessários ao FI e à
elevação novos ou degrada-os para combiná-los com o FI existente

Informação relacionada
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