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Fast programvara för Sun Fire 
Entry-Level Midrange-system 5.17.0 
Versionsinformation

I det här dokumentet finns information om nya och förbättrade funktioner, samt 
aktuell information, för version 5.17.0 av den fasta programvaran till systemen Sun 
Fire E2900/V1280/Netra 1280.

Dokumentet innehåller följande ämnen:

■ Funktioner som introduceras i version 5.17.0

■ Allmän information

■ Kända begränsningar för Sun Fire Entry-Level Midrange-system

Funktioner som introduceras i 
version 5.17.0 
Från och med version 5.17.0 har den fasta programvaran funktioner för både Sun 
Fire midrange-system (E6900/E4900/6800/4810/4800/3800) och Sun Fire 
entry-level midrange-system (E2900/V1280/Netra 1280). I det här avsnittet ges en 
kortfattad beskrivning av de nya funktionerna i version 5.17.0 för Sun Fire entry-
level midrange-system.
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Automatisk diagnostisering och 
domänåterställning
Följande funktioner för diagnostisering och domänåterställning är aktiverade som 
standard:

■  Motor för automatisk diagnostisering (AD)

AD-motorn känner av och diagnostiserar maskinvarufel som påverkar 
tillgängligheten för en plattform och tillhörande domäner. AD-motorn analyserar 
maskinvarufel och identifierar de utbytbara enheter (FRU) som är associerade med 
maskinvarufelet. AD-motorn registrerar diagnosinformationen för de påverkade 
komponenterna och underhåller den som en del av komponenthälsostatusen (CHS).

Den automatiska diagnosinformationen rapporteras som AD-händelsemeddelanden. 
När du ser ett händelsemeddelande om automatisk diagnos kontaktar du din 
tjänsteleverantör så att lämplig serviceåtgärd kan vidtas.

■ Automatisk återställning av stoppade domäner

Efter den automatiska diagnostiseringen kommer domäner som stoppats på 
grund av maskinvarufel att startas om automatiskt. Om möjligt avaktiveras 
(avkonfigureras) även de komponenter som är kopplade till maskinvarufelet.

■ Automatisk återställning av system som låser sig

I systemstyrenheten kontrolleras automatiskt om domäner låser sig, t.ex. om de 
inte svarar på avbrott eller om hjärtslag stannar inom en given timeout-period. 
När en låsningsparameter i kommandot setupdomain är satt till återställning 
utförs en externt initierad återställning (XIR) automatiskt i systemstyrenheten och 
den låsta domänen startas om.

Mer information finns i kapitlet om diagnostisering och domänåterställning i 
Administrationshandbok för Sun Fire Entry-Level Midrange-system.

Domändiagnoshändelser
Vissa maskinvarufel identifieras av Solaris operativmiljö och rapporteras av 
systemstyrenheten med början i version 5.17.0. systemstyrenheten gör följande:

■ Registrerar och underhåller informationen för de påverkade domänresurserna 
som en del av komponentens hälsostatus.

■ Rapporterar den här informationen via DOM-händelsemeddelanden (domändiagnos) 
som visas vid domänsystemfönstret eller i filen /var/adm/messages.

Nästa gång som POST körs granskar POST hälsostatusen för berörda resurser 
och, om det går, avkonfigurerar lämplig resurs från systemet.

Mer information finns i Administrationshandbok för Sun Fire Entry-Level Midrange-system.
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Status för komponentplacering
Den fysiska placeringen av en komponent, t.ex. kretsplatser för CPU/minnen eller 
platser för I/O-enheter, kan användas till att hantera maskinvaruresurser som är 
konfigurerade i systemet. En komponentplacering har antingen statusen aktiverad 
eller avaktiverad, och det här anges som status för komponentplacering. Du kan 
ändra statusen för en komponentplacering med kommandot setls. Det här 
kommandot ersätter kommandona disablecomponent och enablecomponent, 
som tidigare användes till att aktivera och avaktivera komponenter.

Sun rekommenderar att du använder kommandot setls istället för kommandona 
disablecomponent och enablecomponent, även om de fortfarande kan användas 
i 5.17.0.

Varaktig loggning
I midrange-system som är konfigurerade med utökade minneskontroller (SC V2) 
behålls systemfelmeddelanden och vissa typer av meddelandeloggar i varaktig lagring. 
Du kan avgöra om ditt system är konfigurerat med SC V2 genom att köra kommandot 
showsc. Ett exempel på utdata från showsc finns i beskrivningen av kommandot i 
Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual.

■ Varaktiga systemfelmeddelanden kan visas med hjälp av kommandot 
showerrorbuffer [-p [-n nnn]], där nnn står för det sista 
meddelandenummer i loggen som ska visas.

■ De varaktiga loggarna kan visas med hjälp av kommandot showlogs 
[-p [-f filter][-n nnn]], där filter anger typen av meddelandelogg och 
nnn står för det sista meddelandenummer i loggen som ska visas.

Informationen som visas kan användas av tjänsteleverantören vid felsökning. 
Mer information om meddelandeloggar och systemfelmeddelanden finns i 
Administrationshandbok för Sun Fire Entry-Level Midrange-system och i beskrivningarna 
av kommandona showerrorbuffer och showlogs i Sun Fire Entry-Level Midrange 
System Controller Command Reference Manual.

Showerrorbuffer
Sun Fire entry-level midrange-system innehåller följande:

■ Samtliga entry-level midrange-system har en dynamisk buffert för visning av 
felmeddelanden (showerrorbuffer), som används till lagring på kort sikt. När 
systemfel lagras i meddelandeloggbufferten rensas systemfelposter automatiskt 
från den dynamiska bufferten (showerrorbuffer) om det behövs mer utrymme i 
bufferten.
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■ Entry-level midrange-system med SC V2 har både dynamiska och varaktiga 
buffertar. I den varaktiga bufferten för visning av felmeddelanden (showerrorbuffer) 
fångas de systemfel som inträffar, och där lagras systemfelposterna tills bufferten är 
full. När den varaktiga bufferten för visning av felmeddelanden (showerrorbuffer) är 
full kommer eventuella nya felposter att skriva över de befintliga posterna i 
bufferten, med början vid de inledande posterna i bufferten.

Korttyper som kan användas
Versionen 5.17.0 har funktioner för följande:

■ Utökade minneskontroller – De här korten identifieras som SC V2 i utdata 
för kommandona showboards och showsc. Mer information om att ersätta 
systemstyrenhetskort med SC V2 finns i Administrationshandbok för Sun Fire Entry-
Level Midrange-system (817-5232) och i Sun Fire System Controller Board, Version 2 
(Enhanced Memory) Installation Guide (817-4121).

■ UltraSPARC™ IV CPU/minneskort – Information om att uppgradera system med 
UltraSPARC IV CPU/minneskort finns i Sun Fire E2900/V1280 and Netra 1280 
Systems CPU/Memory Board Upgrade Requirements Guide (817-5952) och Sun Fire 
Entry-Level Midrange Systems CPU/Memory Board Installation Guide (816-2675).

Kommandon som modifierats i 5.17.0
Följande SC-kommandon har ändrats i 5.17.0:

■ setls – Har lagts till. Ersätter kommandona enablecomponent och 
disablecomponent.

■ enablecomponent – Rekommenderas inte men kan fortfarande användas. 
Använd istället kommandot setls.

■ disablecomponent – Rekommenderas inte men kan fortfarande användas. 
Använd istället kommandot setls.

■ setupnetwork – Tillägg till attributet Connection type. Som standard är 
fjärranslutningstypen telnet avaktiverad.

■ shownetwork – Tillägg till attributet Connection type. 

■ showerrorbuffer [-p [-n nnn]] – Nya alternativ som du kan använda till 
att visa varaktiga systemfel (förutsatt att du har SC V2).

■ showlogs [-p [-f filter][-n nnn]] – Nya alternativ som du kan använda till 
att visa varaktiga meddelandeloggar (förutsatt att du har SC V2).

Mer information om de här kommandona finns i beskrivningarna av dem i Sun Fire 
Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual.
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Dokumentation om Sun Fire Entry-Level 
Midrange-system (E2900/V1280/Netra 1280)

■ Administrationshandbok för Sun Fire Entry-Level Midrange-system 
(artikelnummer 817-6169-10)

■ Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual 
(artikelnummer 817-5232-10)

■ Fast programvara för Sun Fire Entry-Level Midrange-system 5.17.0 
Versionsinformation (artikelnummer 817-6178-10)

Allmän information

Versionskrav för Entry-Level Midrange-system
För Sun Fire E2900-system krävs fast programvara av version 5.17.0 eller senare, 
samt operativsystemet Solaris 8 2/04 eller Solaris 9 4/04 som lägsta Solaris-version.

Obs – Sun Fire E2900-system och system som innehåller UltraSPARC IV-kort måste 
ha fast programvara av version 5.17.0 eller senare. Tidigare versioner av den fasta 
programvaran har inte funktioner för UltraSPARC IV CPU/minneskort. Entry-Level 
midrange-system med SC V2 (men utan UltraSPARC IV CPU/minneskort) kan 
nedgraderas från version 5.17.0 till 5.13.001x av den fasta programvaran, men tänk på 
att tidigare versioner inte har de funktioner som introduceras i version 5.17.0.

TABELL 1 Minimikrav på fast programvara och operativsystem för Entry-Level 
Midrange-system

Sun Fire E2900-system Sun Fire V1280/Netra 1280-system Solaris 8 OS Solaris 9 OS

5.17.0, fast programvara 5.17.0, fast programvara Solaris 8 2/04 Solaris 9 4/04

5.13.001x, fast programvara Solaris 8 2/02 Solaris 9 4/03
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Kompatibilitet för fast programvara
Du bör uppgradera samtliga systemkort och systemstyrenheten med samma version 
av den fasta programvaran i kompatibilitetssyfte. Så här uppgraderar du ett system 
med version 5.13.x av den fasta programvaran till version 5.17.x: 

1. Uppgradera den fasta programvaran på SC:

flashupdate -y -f <url> scapp rtos

2. Uppgradera systemkorten:

flashupdate -y -f <url> systemboards

När uppgraderingen är klar avaktiverar du Solaris-miljön om den är aktiv, och 
använder kommandot poweroff till att slå av strömmen till samtliga kort. Sedan 
använder du kommandot poweron till att aktivera Solaris-miljön på nytt.

På ungefär samma sätt nedgraderar du ett system med version 5.17.x av den fasta 
programvaran till version 5.13.x. Använd samma tvåstegsprocedur som beskrivs 
ovan, avaktivera Solaris-miljön, kör kommandot poweroff och sedan kommandot 
poweron, i den ordning som beskrivs.

Sun Fire E2900-system (och andra system som innehåller UltraSPARC IV-kort) måste 
ha fast programvara av version 5.17.0 eller senare. Tidigare versioner av den fasta 
programvaran har inte funktioner för UltraSPARC IV CPU/minneskort.

Detaljerade instruktioner om att uppgradera fast programvara finns i 
Administrationshandbok för Sun Fire Entry-Level Midrange-system. Den här handboken 
innehåller dessutom instruktioner för nedgradering till en tidigare version av den 
fasta programvaran.

Kända begränsningar för Sun Fire 
Entry-Level Midrange-system
I det här avsnittet beskrivs endast de fel som potentiellt har betydande påverkan. I 
README-filen finns samtliga fel med, inklusive de som endast är synliga internt 
hos Sun.
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Svår domänlåsning efter flera körningar av 
kommandot reset-all vid OK-prompten 
(Bugg-ID 4951098)
Om du kör kommandot reset-all flera gånger efter varandra på OBP-nivå kan 
domänen låsa sig.

Lösning: Kör inte kommandot reset-all flera gånger efter varandra.

Systemfönsterinmatning återupptas inte efter 
misslyckad keyswitch (Bugg-ID 4992950)
Om ett fel inträffar medan domänen är aktiv, och resultatet av felet är att samtliga 
CPU-enheter i datorn slutar att fungera, visas följande meddelande för användare 
som är anslutna till SC-systemfönstret:

lom: No usable Cpu board in the domain.

SC-systemfönstret slutar sedan att reagera på inmatning från användarna.

Lösning: Stäng av och slå på systemet så börjar SC att reagera på indata från 
användaren igen.

Felhändelser rapporteras efter att en automatisk 
återställning har påbörjats (Bugg-ID 4985737)
När ett automatiskt diagnosmeddelande [AD] visas fortsätter efterföljande 
felmeddelanden om domänen att visas även efter meddelandet om att den 
automatiska domänåterställningen har skett.

Lösning: När det första AD-meddelandet har visats, samt meddelandet om att 
den automatiska domänåterställningen har skett, bortser du från efterföljande 
felmeddelanden för domänen.
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Upprepningar av meddelandet ”The error 
buffer is full” kan skriva över varaktiga 
loggar (Bugg-ID 4987854)
När den dynamiska bufferten för visning av felmeddelanden är full (innehåller 100 
felposter), kan meddelandet ”The error buffer is full” visas upprepade 
gånger i den varaktiga loggen för system med SC V2, och då skriva över systemfel 
som lagras i den varaktiga bufferten.

Lösning: Ingen.

Meddelandet ”The error buffer is full” 
gäller inte (Bugg-ID 5011243)
Eftersom varje fel i den dynamiska bufferten för visning av felmeddelanden tolkas 
och rapporteras till meddelandeloggbufferten behöver inte de här felen behållas i 
den dynamiska bufferten längre. De här felen tas bort från bufferten när det behövs 
utrymme till nya fel. Det innebär att det här meddelandet inte gäller.

Lösning: Det här meddelandet påverkar inte domän- eller plattformsoperationer. 
Bortse från meddelandet. Däremot kan det här meddelandet fylla den varaktiga 
bufferten för visning av felmeddelanden. Se även Bugg-ID 4987854.
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