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Introdução

Este documento descreve três defeitos do software específicos ao Switches do modelo do
catalizador WS-C2960X, que são detalhados no Bug da Cisco ID CSCul88801, CSCur56395,
CSCut53599, e Field Notice 64175. Também, um problema de hardware detalhado na
identificação de bug Cisco CSCuu00752 e o Field Notice 63972 são descritos.

Problema

Problema 1

Os defeitos do software no Bug da Cisco ID CSCul88801, CSCur56395, e CSCut53599 podem
conduzir a uns ou vários destes sintomas:

Mensagens falsas para o 2960X Switch próprias de "%ILET-1-
DEVICE_AUTHENTICATION_FAIL:" ou para o FlexStack mais o módulo (C2960X-STACK=).

●

Os uplinks SFP/SFP+ (Form Fatora pequeno Pluggable) não ligam acima nem não são
indicados no show command output (resultado do comando show). Isto ocorre tipicamente
depois que um reload do interruptor ou após uma inserção on-line do módulo SFP ou de
FlexStack ou a remoção (OIR).

●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCul88801
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCur56395
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCut53599
/content/en/us/support/docs/field-notices/641/fn64175.html
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuu00752
/content/en/us/support/docs/field-notices/639/fn63972.html
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCul88801
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCur56395
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCut53599


Mensagens de Erro SFP: CARGO yeti_iic_read_retry da falha do _index 1 sfp do
hulc_sfp_iic_intf_read_eeprom: Autenticação ACT2: Extremidade, estado falhado.

●

Mensagem de Erro do sistema de força redundante (RP): %PLATFORM_ENV-1-
RPS_ACCESS: Os RP não estão respondendo.

●

O Field Notice 64175 pode ser provido para esta edição também.

Problema 2

O defeito de hardware na identificação de bug Cisco CSCuu00752 aplica-se especificamente ao
FlexStack mais o módulo (C2960X-STACK=) somente. Estes erros puderam ser considerados
quando um 2960X é carreg acima com um Flexstack afetado mais o módulo. Note que esta
edição afeta menos de 0.03% da base da instalação.

“CARGO: Autenticação ACT2: Extremidade, autenticação passada estado de SmartChip do
módulo de FlexStack falhada”. Note que o CARGO está de “o self-test potência ligada” que é
executado quando o interruptor carreg acima. ACT2 é o responsável esperto da
microplaqueta para a autenticação de hardware.

●

"%ILET-1-DEVICE_AUTHENTICATION_FAIL: O módulo de FlexStack introduzido neste
interruptor não pôde ter sido fabricado por Cisco ou com autorização de Cisco. Se seu uso
deste produto é a causa de um problema de suporte, Cisco pôde negar a operação do
produto, apoia sob sua garantia ou sob um programa de Suporte técnico de Cisco tal como
Smartnet. Contacte por favor o centro de assistência técnica (TAC) de Cisco para mais
informação.”

●

Problema 3

Um módulo estendido FlexStack C2960X-FIBER-STK ou C2960X-HYBRID-STK pode
experimentar o seguinte erro ILET se o interruptor que C2960X o módulo está instalado dentro é
o software running mais cedo então 15.2(6)E. 15.2(6)E ou um software mais novo são o software
mínimo exigido para apoiar estes 2 tipos de módulo.

"%ILET-1-DEVICE_AUTHENTICATION_FAIL: O módulo de FlexStack introduzido neste
interruptor não pôde ter sido fabricado por Cisco ou com autorização de Cisco. Se seu uso
deste produto é a causa de um problema de suporte, Cisco pôde negar a operação do
produto, apoia sob sua garantia ou sob um programa de Suporte técnico de Cisco tal como
Smartnet. Contacte por favor o centro de assistência técnica de Cisco para mais informação.”

●

Solução

Problema 1

A fim resolver o Bug da Cisco ID CSCul88801, CSCur56395, e CSCut53599, promovem o
software para liberar 15.2(2)E4, 15.2(3)E3, ou 15.2(4)E ou mais tarde e então bota dura
(desconecte o cabo de potência a fim pôr o ligar/desligar o interruptor) o interruptor. Se uma pilha
do interruptor está no uso, bota dura cada interruptor na pilha. Se os RP estão no uso, bota dura
os RP também.

Porque uma bota dura de uma vez é exigida

/content/en/us/support/docs/field-notices/641/fn64175.html
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuu00752
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCul88801
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCur56395
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCut53599


Esta edição tem que fazer com o barramento interno i2c que obtém em um estado ruim. As
liberações 15.2(2)E4, 15.2(3)E3, e 15.2(4)E ou umas imagens mais atrasadas têm o reparo, mas
o interruptor puderam exigir uma bota dura (desconecte o cabo de potência a fim pôr o
ligar/desligar o interruptor) a fim restaurar a potência ao barramento se o barramento estava já no
estado ruim antes da elevação. O procedimento próprio da upgrade de código inicia uma bota
macia a fim carregar a imagem, mas o barramento mantém a potência com esse processo assim
que um estado ruim existente do barramento não pôde obter cancelado. Uma vez que a edição é
cancelada após a bota dura, libera 15.2(2)E4, 15.2(3)E3, e 15.2(4)E ou mais tarde assegurar-se-á
de que não volte no futuro mesmo durante os reloads ou as interrupções de energia futuras. Se
um interruptor não experimentou ainda a edição, a seguir uma elevação às liberações 15.2(2)E4,
15.2(3)E3, e 15.2(4)E ou mais tarde sem uma bota dura será bastante para evitar no futuro a
edição.

História da solução

A identificação de bug Cisco CSCut53599 foi fixada em liberações das liberações 15.2(2)E4,
15.2(3)E3, e 15.2(4)E ou as mais atrasadas. A estabilidade aumentada igualmente adicionada do
reparo ao barramento i2c.

O Bug da Cisco ID CSCul88801 e CSCur56395 foi fixado no Software Release 15.0(2a)EX5 ou
Mais Recente. A identificação de bug Cisco CSCur94280 adicionou o mesmo reparo a Software
Release 15.2(2)E2 e 15.2(3)E1 ou a mais tarde.

O Field Notice 64175 pode ser provido para esta edição também.

Problema 2

Assegure-se de que a solução para a edição 1 esteja no lugar.●

Se a mensagem de FlexStack ILET continua então o FlexStack mais o módulo (C2960X-
STACK=) precisa de ser substituído. O Field Notice 63972 pode ser usado a fim ajudar
dinamicamente a identificar FlexStack específico mais os números de série do módulo que
são impactados pela identificação de bug Cisco CSCuu00752 e igualmente fornece o
procedimento para obtê-los substituídos. Note que esta edição afeta menos de 0.03% da
base da instalação.

●

Problema 3

Assegure-se de que 15.2(6)E ou um software mais novo estejam executando o interruptor
C2960X no módulo estendido FlexStack C2960X-FIBER-STK ou C2960X-HYBRID-STK
estejam instalados dentro. Este é o software mínimo exigido para apoiar estes 2 tipos de
módulo.

●

Soluções

Problema 1

Remova os uplinks SFP e a bota dura (desconecte o cabo de potência a fim pôr o
ligar/desligar o interruptor) a fim recuperar o interruptor para algum período de tempo.

●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCut53599
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCul88801
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCur56395
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCur94280
/content/en/us/support/docs/field-notices/641/fn64175.html
/content/en/us/support/docs/field-notices/639/fn63972.html
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuu00752


Remova os uplinks do SFP do interruptor e use somente as portas de cobre do downlink.●

Desligue RP do interruptor/pilha, ciclo de energia a pilha, e deixe-os ser executado sem os
RP conectados.

●

Problema 2

Nenhum●

Problema 3

Nenhum●
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