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Introdução

Este original descreve como promover a edição Esxi do negócio de 5.5 a 6.X não através da linha
de comando mas através do pacote autônomo.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Sistema de Unified Computing (UCS) com versão 5.5 do hypervisor de VMware ESXi●

Acesso de terminal ao hypervisor de ESXi●

Alcance ao página da web do controlador do gerenciamento integrado de Cisco (CIMC) em
um navegador Java-permitido

●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Sistema de Unified Computing (UCS C240 M4SX) ou BE7H.●

Versão 5.5 do hypervisor de ESXi.●

Navegador de Firefox.●

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 a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio



VMware publicou os fins do prazo para a extremidade do apoio geral e o fim da orientação técnica
para ESXi 5.5:

Éuma boa prática promover a infraestrutura virtualizada a ESXi 6.0 e 6.5.

Configurar

Etapa 1. Transfira o pacote autônomo (arquivo do .zip) através deste link:

https://my.vmware.com/group/vmware/details?productId=491&downloadGroup=OEM-
ESXI60U1B-CISCO

Etapa 2. Uma vez que você manda o arquivo baixado a seguir consultar o datastore e transferir
arquivos pela rede o arquivo de seu PC local ao datastore, segundo as indicações da imagem.

Etapa 3. Datastore1 é usado aqui para transferir arquivos pela rede o arquivo.
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Etapa 4. Copie o nome de arquivo do datastore e faça uma anotação do datastore em que o
arquivo foi transferido arquivos pela rede.

Nome de arquivo - Vmware-ESXi-6.0.0-3380124-Custom-Cisco-6.0.1.3-Bundle.zip

  

Processo de upgrade através do CLI

Parada programada as máquinas virtuais (VM) essa corrida no server de ESXi a ser
promovido.

1.

Coloque o server de ESXi no modo de manutenção. Isto ajuda a desligar todo o serviço
crítico que o hypervisor executar e permitir que o server promova.

2.

Etapa 1. Você pode usar o cliente do vSphere, segundo as indicações da imagem.



Etapa 2. Alcance agora o CLI do nó de Esxi.

Etapa 3. Execute este comando do CLI:

atualização do vib do software do esxcli - > do nome do <Datastore d /vmfs/volumes//< nome de
arquivo >

Exemplo:



atualização do vib do software do esxcli - d /vmfs/volumes/datastore1/Vmware-ESXi-6.0.0-
3380124-Custom-Cisco-6.0.1.3-Bundle.zip

~ # esxcli software vib update -d /vmfs/volumes/datastore1/Vmware-ESXi-6.0.0-338

0124-Custom-Cisco-6.0.1.3-Bundle.zip

Installation Result

   Message: The update completed successfully, but the system needs to be reboot

ed for the changes to be effective.

   Reboot Required: true

   VIBs Installed: Adaptec_Inc_bootbank_scsi-aacraid_6.0.6.2.1.52011-1OEM.600.0.

0.2494585, Avago_bootbank_lsi-mr3_6.610.19.00-1OEM.600.0.0.2768847, Avago_bootba

nk_lsi-msgpt3_14.00.03.00-1OEM.600.0.0.2768847, CSCO_bootbank_net-enic_2.3.0.10-

1OEM.600.0.0.2494585, CSCO_bootbank_scsi-fnic_1.6.0.33-1OEM.600.0.0.2494585, CSC

O_bootbank_scsi-snic_0.0.1.26-1OEM.600.0.0.2494585, VMWARE_bootbank_mtip32xx-nat

ive_3.8.5-1vmw.600.0.0.2494585, VMware_bootbank_ata-pata-amd_0.3.10-3vmw.600.0.0

.2494585, VMware_bootbank_ata-pata-atiixp_0.4.6-4vmw.600.0.0.2494585, VMware_boo

tbank_ata-pata-cmd64x_0.2.5-3vmw.600.0.0.2494585, VMware_bootbank_ata-pata-hpt3x

2n_0.3.4-3vmw.600.0.0.2494585, VMware_bootbank_ata-pata-pdc2027x_1.0-3vmw.600.0.

Etapa 4. O indicador no Esxi CLI após uma upgrade bem sucedido do arquivo é mostrado na
imagem.



Etapa 5. Recarregue o server segundo as indicações da imagem.

Uma vez que você recarrega o server, o cliente de Esxi mostra este na tela.



Etapa 6. Retire do modo de manutenção:

Ou CLI. A fim fazer assim, execute o comando:

vim-Cmd /hostsvc/maintenance_mode_exit

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.



Para verificar que a elevação esteve terminada com sucesso, você pode usar o cliente do
vSphere. Navegue ao host de ESXi e a nova versão pode ser considerada na parte superior. Ou
uso CLI. A fim fazer assim, execute o comando:

vmware - v
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