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Introduction
Este documento descreve os detalhes sobre as datas de fim da manutenção de software e do
último dia de suporte para a versão secundária do NX-OS 6.2(x) do software NX-OS em
execução nos switches Nexus 7000 e 7700 Series. Este documento também descreve as ações
recomendadas para clientes com switches Nexus 7000 ou 7700 Series executando a versão
secundária do NX-OS 6.2(x) do software NX-OS.
Os marcos importantes que devem ser considerados são mostrados aqui:
●

●

Fim das versões de manutenção de software Data: 15 de setembro de 2020
Data do último dia de suporte: 30 de setembro de 2024

Prerequisites
Requirements
Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nos switches Cisco Nexus 7000 e 7700 Series
listados na seção Hardware e software aplicáveis deste documento executando a versão
secundária do NX-OS 6.2(x) do software NX-OS.

Informações de Apoio
O anúncio de fim de venda e fim da vida útil do Cisco Nexus 7000 NX-OS 6.2 publicado em 18 de
março de 2019 descreve as datas principais das etapas de fim de venda e fim da vida útil do NXOS 6.2(x) menor lançamento do software NX-OS no NX-OS ciclo de vida do software do SO. No
anúncio, as datas para dois marcos importantes são anunciadas:
Fim das versões de manutenção de software Data: 15 de setembro de 2020
Data do último dia de suporte: 30 de setembro de 2024
Este documento descreve os detalhes sobre esses dois marcos, incluindo o que os clientes
podem e não podem esperar para os switches Nexus 7000 ou 7700 Series que executam a
versão secundária do NX-OS 6.2(x) do software NX-OS.
●

●

Hardware e software aplicáveis
Este documento é aplicável ao seguinte hardware:
Switches Nexus 7000 Series N7K-C7004N7K-C7009N7K-C7010N7K-C7018
Switches Nexus 7700 Series
N77-C7706N77-C7710N77-C7718
O hardware acima é aplicável se estiver executando as seguintes versões do software NX-OS:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Software NX-OS versão 6.2(2)
Software NX-OS versão 6.2(2a)
Software NX-OS versão 6.2(6)
Software NX-OS versão 6.2(6b)
Software NX-OS versão 6.2(8)
Software NX-OS versão 6.2(8a)
Software NX-OS versão 6.2(8b)
Software NX-OS versão 6.2(10)
Software NX-OS versão 6.2(12)
Software NX-OS versão 6.2(14)
Software NX-OS versão 6.2(16)
Software NX-OS versão 6.2(18)
Software NX-OS versão 6.2(20)
Software NX-OS versão 6.2(20a)
Software NX-OS versão 6.2(22)
Software NX-OS versão 6.2(24)
Software NX-OS versão 6.2(24a)

Data final da versão de manutenção de software
A data de término da manutenção do software (15 de setembro de 2020) é a última data em que a
Cisco pode lançar versões finais de manutenção de software ou correções de bugs. Após essa

data, a Cisco não mais desenvolverá, reparará, manterá ou testará o software do produto. Além
disso, nenhuma versão adicional de manutenção de software será lançada para corrigir avisos de
segurança ou vulnerabilidades descobertos após a Data de fim da manutenção do software.

Ações disponíveis do cliente
Após a data de fim da manutenção do software, os clientes poderão executar as ações mostradas
aqui:
●

●

Abra casos de suporte com o Cisco TAC e receba suporte para um switch Nexus 7000 ou
7700 Series conectado a um contrato de suporte válido ao executar a versão secundária do
NX-OS 6.2(x) do software NX-OS.
Faça o download das versões do software NX-OS aplicáveis aos switches Nexus 7000 ou
7700 Series do site de download de software da Cisco.

Ações do cliente indisponíveis
Após a data de lançamento da manutenção do software, os clientes não poderão executar as
ações mostradas aqui:
●

Os clientes não poderão obter novos recursos, correções de bugs ou patches de
vulnerabilidade que não estejam explicitamente incluídos na versão de manutenção mais
recente do software NX-OS 6.2(x) menor, que é o software NX-OS versão 6.2(24a).

Data do último dia de suporte
A data do último dia de suporte (30 de setembro de 2024) é a última data para receber o serviço e
suporte aplicáveis ao produto conforme qualificado por contratos de serviço ativos ou por termos
e condições de garantia. Após essa data, todos os serviços de suporte do produto estarão
indisponíveis e o produto se tornará obsoleto.

Ações disponíveis do cliente
Após a data do último dia de suporte, os clientes poderão executar as ações mostradas aqui:
●

Faça o download das versões do software NX-OS aplicáveis aos switches Nexus 7000 ou
7700 Series do site de download de software da Cisco.

Ações do cliente indisponíveis
Além das ações do cliente indisponíveis listadas na seção Data de publicação de fim da
manutenção de software deste documento, os clientes não poderão executar as ações mostradas
aqui após a Data do último dia de suporte:
●

Os clientes não poderão abrir casos de suporte com o Cisco TAC e receber suporte para um
switch Nexus 7000 ou 7700 Series enquanto executam a versão secundária do NX-OS 6.2(x)
do software NX-OS, mesmo que o switch esteja conectado a um contrato de suporte ativo
válido.

Ação recomendada
A Cisco recomenda que os clientes com switches Nexus 7000 ou 7700 Series executando a
versão secundária do NX-OS 6.2(x) do software NX-OS afetado pelas versões de manutenção de
fim de software e pelas datas de último dia de suporte considerem uma atualização para a versão
recomendada do software Cisco NX-OS para os switches Cisco Nexus 7000 e 7700 Series. A
versão recomendada do software Cisco NX-OS para switches Cisco Nexus 7000 e 7700 Series
está documentada no documento Recomendado Cisco NX-OS Releases para switches Cisco
Nexus 7000 Series.
Os clientes podem encontrar instruções de atualização do software NX-OS e caminhos de
atualização suportados documentados nas notas de versão listadas no documento Notas de
versão do switch Cisco Nexus 7000 e 7700 Series. Os clientes podem encontrar caminhos de
atualização não-ISSU (In-Service Software Upgrade) e ISSU compatíveis para direcionar as
versões do software NX-OS em cada nota de versão individual.
Uma lista de notas de versão é a seguinte:
●

●

●

●

Notas da versão do Cisco Nexus 7000 Series NX-OS, versão 8.4
Notas da versão do Cisco Nexus 7000 Series NX-OS, versão 8.3
Notas da versão do Cisco Nexus 7000 Series NX-OS, versão 8.x
Notas da versão do Cisco Nexus 7000 Series NX-OS, versão 7.3
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●
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Política de fim da vida útil do produto da Cisco
Anúncio de fim de venda e fim da vida útil do Cisco Nexus 7000 NX-OS 6.2
Política de vulnerabilidade de segurança da Cisco
Notas da versão do switch Cisco Nexus 7000 Series
Versões recomendadas do Cisco NX-OS para switches Cisco Nexus 7000 Series

