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Introduction

Este artigo descreve como migrar o Cisco Unified Computing System (UCS) Fabric Interconnect
(FI) Series 6248 para 6332-16UP.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Solução de problemas da configuração inicial do Cisco UCS Manager●

Componentes Utilizados

Hardware

Interconexão em malha UCS 6332-16UP de 40 portas●

Interconexão em malha UCS 6248UP de 48 portas●

Firmware

Firmware de infraestrutura 6248 FI 3.2(3d)●

6332 FI 3.1(3b)●

Pacote de software/firmware necessário para que os FIs 6332 correspondam à versão da
imagem nos FIs 6248

●

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ts/guide/UCSTroubleshooting/UCSTroubleshooting_chapter_0100.html


Nota: A imagem do firmware pode ser baixada do download do software. Use a matriz de
compatibilidade de hardware e software do UCS para verificar se o firmware é compatível
com o hardware do seu modelo.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de
qualquer comando.

Informações de Apoio

O 6248 fornece 32 portas universais SFP+ que podem operar como portas Ethernet fixas de 1/10
Gbps ou como portas Fibre Channel de 1/2/4/8 Gbps. No entanto, o 6332 fornece apenas 16
portas SFP+. Se você usar mais de 16 portas SFP+ no 6248, deverá usar as portas de breakout
no 6332 para atender aos requisitos de portas SFP+.

Especificações para o UCS-FI-6332-16UP:

As portas de 1 a 16 são portas universais SFP+ que podem operar como portas Ethernet
fixas de 1/10 Gbps ou como portas Fibre Channel de 4/8/16 Gbps.

●

As portas de 17 a 34 operam como portas QSFP+ de 40 Gbps ou como 18 portas de
breakout 4 x SFP+ de 10 Gbps. Como alternativa, eles podem ser equipados com
adaptadores QSA para fornecer operação de 10 Gbps.

●

As portas de 35 a 40 operam como portas QSFP+ fixas de 40 Gbps.●

Pré-cheques de migração

Confirme se a configuração atual consiste nos dois FIs 6248 instalados, configurados em um
único cluster.

●

Verifique se o estado de alta disponibilidade (HA) do cluster está pronto e se todos os
processos estão funcionando corretamente.

●

https://software.cisco.com/download/home/283612660/type/283655658/release/3.2(2d)
https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/
https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/


O HA deve estar no estado PRONTO e os serviços de gerenciamento para ambos os FIs
devem estar ATIVADOS

Procedimento de Migração

Nota: Verifique as verificações prévias de migração antes de iniciar o procedimento de
migração.

Identifique o FI 6248 subordinado no cluster e evacue-o.1.
Para o FI subordinado:Remova as conexões do chassi.Remova o L1-L2 com o outro 6248 FI
e prepare-o para substituição com o novo 6332 FI.

2.

Conecte o primeiro 6332 FI com cabos de alimentação e conecte um cabo de console para
ativar o primeiro 6332 FI no modo autônomo.Nota: Você deve ativar o primeiro 6332 FI no
modo autônomo para atualizar seu firmware para sincronizá-lo com o firmware 6248 FI atual.
Se você não ativar o primeiro 6332 FI no modo autônomo, as unidades não sincronizarão
seu firmware devido à diferença em seus tipos de imagem.

3.



Obtenha a GUI para o FI 6332 autônomo e atualize o firmware da infraestrutura se ainda
não houver correspondência.

4.

Conecte o 6332 FI ao chassi para garantir que pelo menos um dispositivo esteja conectado.
Esta conexão fornece acesso ao SEEPROM para estabelecer HA entre o FI atual e o novo
FI.Nota: Esta condição é necessária para HA. Sem o(s) dispositivo(s) conectado(s), você
obterá erros sobre HA com falha mesmo se as conexões L1-L2 estiverem concluídas e o
firmware estiver combinado.

5.

Configure as portas no 6332 FI como servidor e rede para estabelecer as conexões.6.
Apague a configuração no 6332 FI e use a conexão do console para prepará-la para ser
adicionada ao cluster. Verifique também se L1-L2 está conectado.

7.

Use o console para permitir que o FI seja adicionado como FI ao cluster atual.8.
Use o método de console ou GUI para a configuração. Insira o endereço IP de
gerenciamento.

9.

Aguarde até que o FI apareça completamente e o HA esteja pronto.10.
Verifique o estado pmon. Depois que o status de ambos os FIs for bom, o segundo FI
estará pronto para
substituição.

Todos os processos devem estar em estado de execução

11.

Prossiga com o failover de cluster para 6332 FI como primário.12.
Substitua o outro FI 6248 de maneira semelhante.Nota: Você não precisa atualizar o
segundo 6332 FI no modo autônomo. O primeiro 6332 FI agora pode sincronizar o
firmware, pois as imagens são do mesmo tipo e não há uma grande diferença no firmware
nos dois dispositivos.

13.

Faça as conexões com o segundo 6332 FI:Substitua o outro FI 6248 pelo segundo FI
6332.Adicione o segundo 6332 FI ao cluster e use a conexão do console para configurá-lo.

14.

Use a GUI para verificar o estado do cluster.15.

Problemas conhecidos



Se as portas do servidor no 6332 FI entrarem em erro de timeout SDP/incompatibilidade SFP e o
erro ocorrer somente para uma das duas portas conectadas a cada chassi: Deixe as conexões
como estavam após várias tentativas malsucedidas de limpar as falhas. Depois que o FI 6332 é
adicionado ao cluster, os erros devem ser apagados automaticamente quando as conexões são
usadas para descoberta.

Informações Relacionadas

Uso da versão em malha no UCS durante atualizações de firmware●

Guia de configuração da GUI do Cisco UCS Manager: Executando uma configuração inicial
do sistema para uma configuração independente

●

Guia de gerenciamento de firmware do Cisco UCS Manager: Gerencie o firmware por meio
do Cisco UCS Manager

●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/200758-Using-Fabric-Evacuation-in-UCS-during-Fi.html

/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/2-2/b_UCSM_GUI_Configuration_Guide_2_2/configuring_the_fabric_interconnects.html#task_FA4A41334E564168888F30C7D12E2681
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/2-2/b_UCSM_GUI_Configuration_Guide_2_2/configuring_the_fabric_interconnects.html#task_FA4A41334E564168888F30C7D12E2681
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html
/content/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-manager/GUI-User-Guides/Firmware-Mgmt/3-1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1/b_UCSM_GUI_Firmware_Management_Guide_3_1_chapter_011.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/index.html
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