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Introdução

Este artigo fornece instruções dos administradores obtendo o modelo específico e a versão
running dos discos físicos em um ambiente UCS. Cobre métodos diferentes para dispositivos
gerenciado do gerente UCS (UCSM), dispositivos autônomo da série C, e dispositivos
reivindicados em Intersight.

Dispositivos gerenciado UCSM

Para os dispositivos controlados por UCSM, os administradores podem determinar o firmware das
movimentações usando alguns métodos diferentes.

Interface da WEB do gerente UCS

Navegue ao equipamento > ao gerenciamento de firmware > firmware instalado. Nesta relação, o
identificador dos produtos da Cisco (PID) é indicado em vez do modelo do vendedor. Os outros
métodos cobertos abaixo permitem filtrando no modelo do vendedor caso necessário. 



Interface da linha de comando (CLI)

Os administradores podem igualmente usar o CLI para obter o modelo e as versões running. Por
exemplo, os administradores que desejam identificar os dispositivos afetados por
FN70545 usariam o comando abaixo.

UCS-Domain-B# show server inventory expand | egrep "(^Server|Local Disk [0-9]|Model:

(LT0400MO|LT1600MO)|Device Version: [A-Z][0-9]{3})"

Server 1/1:

            Local Disk 1:

            Local Disk 2:

                Model: LT0400MO

                Device Version: C401

Server 1/2:

            Local Disk 1:

                Device Version: A005

            Local Disk 2:

                Device Version: A005

Server 1/3:

            Local Disk 1:

            Local Disk 2:

                Device Version: A005

Server 1/4:

Server 1/5:

Server 1/6:

Server 1/7:

            Local Disk 1:

            Local Disk 2:

            Local Disk 3:

            Local Disk 4:

Server 1/8:

Server 1:

UCSM Visore

/content/en/us/support/docs/field-notices/705/fn70545.html


Os administradores podem usar UCSM Visore para perguntar através do ambiente inteiro. UCSM
Visore pode ser alcançado apontando o navegador no [UCSM VIP] /visore.html de https://.
Incorpore o storageLocalDisk para a classe ou o DN, o modelo para a propriedade e o modelo do
dispositivo para Val1. Por exemplo, os administradores que desejam identificar os dispositivos
afetados por FN70545 incorporariam LT0400MOAND LT1600MO. 

/content/en/us/support/docs/field-notices/705/fn70545.html
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