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Introdução

Este original descreve as etapas exigidas para substituir um Catalyst Switch defeituoso em um
Ultra-M setup que a rede virtual de StarOS dos anfitriões funciona (VNFs).

Informações de Apoio

Ultra-M é uma solução móvel virtualizada pré-embalada e validada do núcleo do pacote projetada
simplificar o desenvolvimento de VNFs. Os server que são parte da instalação de Ultra-M são
conectados a três tipos diferentes de Switches:

Catalyst Switch●

Interruptor da folha●

Interruptor da espinha●

A topologia de rede de uma instalação de Ultra-M é segundo as indicações desta imagem:



Topologia de rede de UltraM

Note: A topologia de rede é somente uma representação, as conexões entre o Switches
puderam levemente variar e depende da solução distribuída. Este original é pretendido para
os Ciscos personnel que são familiares com a instalação de Cisco Ultra-M e as operações
do Catalyst Switch.

Abreviaturas
VNF  Função da rede virtual
CAT Catalyst Switch
ESPANAD
OR  Método do procedimento

LAN Rede de área local
FTP  Protocolo de transferência de



arquivo
TFTP Protocolo trivial file transfer

CIMC
Controlador do
gerenciamento integrado de
Cisco

Trabalhos do espanador

Trabalhos de nível elevado do procedimento de substituição

Catalyst Switch em uma instalação de Ultra-M

Em uma instalação de Ultra-M, o interruptor CAT segura estas três redes:

Rede de gerenciamento - Conectando a porta CIMC dos server UCS e da porta de●



gerenciamento do Switches do nexo
Rede do abastecimento de OpenStack - Conectando a porta LAN1 de todos os server UCS●

Rede externa - Conexão ao interruptor do salto seguinte●

Cada cremalheira em uma instalação de Ultra-M terá um interruptor CAT para segurar as três
redes acima para os dispositivos atuais na cremalheira. Desde que há somente um interruptor do
gato pela cremalheira e não há nenhuma Redundância ao interruptor CAT, durante a substituição
de um interruptor defeituoso CAT as redes seguradas pelo interruptor CAT serão impactadas.
Mas desde que nenhum do tráfego do nível de serviço é levado por estas redes não estaria
nenhum impacto do serviço na altura do procedimento de substituição.

  

Pré-requisitos

1. Tome um backup do arquivo de configuração do interruptor CAT com o uso do ftp/tftp antes
que você continue com a substituição do interruptor. 

CAT-POD1-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [cat-pod1-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

2. Verifique a versão de software atual que é executado no interruptor e faça uma anotação dela.

CAT-POD1-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M),

Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip> 

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

3. Verifique o direito atual da licença.

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

4. Faça uma anotação dos cabos físicos conectados ao interruptor e igualmente ao status de
porta.

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------



1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Comute o procedimento de substituição

1. Instale o interruptor novo na cremalheira e conecte os cabos ao interruptor como notável. As
etapas para a instalação do interruptor podem ser encontradas no link abaixo: Guia de instalação
de hardware do Catalyst 3850 Switch

2. Faça a instalação expressa para incorporar a informação do IP inicial. Esta ação permite o
acesso ao interruptor através do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para uma
configuração mais adicional. As etapas para executar a instalação expressa podem ser
encontradas no link abaixo: Catalyst 3850 Switch que obtém o guia começado

3. Verifique a versão de software do interruptor CAT e promova-a/downgrade à versão de
software anterior conforme o link dado aqui: Técnicas de recuperação, gerenciamento e
atualização do switch Catalyst 3850 Series

4. Verifique a licença em nível do interruptor novo CAT e confirme-a é conforme os ajustes velhos
da licença.

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

5. Transfira o backup de configuração ao interruptor novo.

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

6. Recarregue o interruptor depois que você carrega a configuração de backup.

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

7. Uma vez que o interruptor está acima, verifique o status de porta e confirme-o é como antes.

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase
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