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Introdução

Este original descreve o procedimento para fazer uma elevação da plataforma dos serviços da nuvem de Cisco (CSP) 2100.
Contribuído por Adhaar Sood, Avinash Shukla, engenheiros de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento de Cisco CSP 2100.

Consulte por favor os Release Note antes da elevação,

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/release_notes/b_Cisco_CSP_2100_ReleaseNotes_2_2_5.html

Consulte por favor o guia de início rápido aqui,

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_2100_Quick_Start_2_2_5.html#id_14296

  

Additional Information

CSP-2100-X1 é C220-M4S●

CSP-2100-X2 é C240-M4S●

Componente usado

A informação neste documento é baseada nestes versão de software e hardware,

CSP 2100 ●

Controlador do gerenciamento integrado de Cisco do server da série UCS C220 M4S (CIMC)●

Rato video do teclado (KVM) para traçar media virtuais●

Software CSP 2100 como uma imagem ISO, de
https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

●

/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/release_notes/b_Cisco_CSP_2100_ReleaseNotes_2_2_5.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_2100_Quick_Start_2_2_5.html#id_14296
https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5


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 sua rede está viva, certifique-se de que você compreende o
impacto potencial de todas as mudanças ou configurações. Cisco recomenda tomar o backup da
configuração antes de continuar com a elevação.

Cenário

Nesta encenação nós estamos promovendo o CSP 2100 da versão 2.2.4 à 2.2.5

Procedimento

Nota: Assegure por favor isso durante a elevação, a conectividade de rede não bate entre a estação de trabalho aonde o console KVM está sendo
executado ao CSP-2100.

ETAPA 1. Use o console de CIMC KVM e verifique o firmware atual executando o comando " show version ".

ETAPA 2. Salvar a configuração com comando da “arquivo de configuração filename.sav salvaguarda” (recomendado).

  

ETAPA 3. Verifique o arquivo config_backup.sav é gerado

ETAPA 4. Transfira a imagem iso para CSP 2100 de https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

ETAPA 5. Abra o KVM e trace a imagem ISO.

https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5


ETAPA 6. Põe o ciclo o server (repartição fria) e a imprensa F6 para incorporar da “o menu de seleção bota” e para selecionar “Cisco vKVM-traçou
vDVD1.22"



ETAPA 7. Uma vez que as botas da imagem ISO seletas “instalam CSP-2100". Embora nós estejamos selecionando “instale CSP-2100", isto ainda está indo
executar a elevação.



ETAPA 8. O processo de instalação começa e toma ao redor 45-50 minutos terminar durante qual o instalador executará a PRE-elevação e os scripts de
instalação da Cargo-elevação para promover o CSP 2100 à versão do novo firmware.







ETAPA 9. Após scripts de instalação running do cargo, todos os serviços são parados e as repartições do server:





Verificar

Uma vez que todos os serviços são enfiados, entre à conta de usuário e verifique a versão running para confirmar o estado da elevação.



Elevação do ************* completa!! CSP 2100 carreg acima com versão 2.2.5!!  ****************
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