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Sun Fire V480 Tillägg 
Produktinformation

Servern Sun Fire V480 innehåller ett systemkontrollkort (SC) som ersätter RSC-kortet 
(remote system control) som fanns i tidigare versioner av Sun Fire V480-servern. 
Systemkontrollkortet skiljer sig från RSC-kortet på följande sätt:

■ SC-kortet har inget integrerat modem. 

■ SC-kortet har inget reservbatteri för systemet. Det får sin ström direkt från 
serverns reservströmkälla på 5V. Kortet körs även när servern är avstängd 
eller är i standbyläge, förutsatt att strömmen inte är frånkopplad.

Version 2.2.2 (eller tidigare) av RSC-programvaran känner inte igen de ändringarna 
i maskinvaran, och fortsätter därför att visa modem- och batterirelaterade 
kommandon. Även om sådana kommandon och variabler finns dokumenterade 
i Sun Remote System Control (RSC) 2.2 Användarhandbok, stöds de inte av SC-kortet 
i Sun Fire V480-servern. 

För att uppdatera RSC-programvaran till version 2.2.3, som känner till ändringarna 
i maskinvaran, går du till webbadressen: 

http://www.sun.com/servers/rsc.html

För mer information om hur du använder programvaran RSC med SC-maskinvara, 
se Sun Fire V480 Server Administrationshandbok.
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