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Inleiding

Dit document legt de routeprocessor (RP) en het opstartproces van de lijnkaart uit op Cisco 12000
Series Internet-router.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de onderstaande software- en hardwareversies.

Cisco 12000 Series internet-router●



Alle versies van Cisco IOS®-software die op dit platform werken●

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Het opstartproces

Dit is het stap-voor-stap proces dat de RP en de lijnkaart bootup verklaart:

Inschakelen of opnieuw laden.Als dit een schone stroom is, wordt de onderhoudsbus
(MBUS) geïnitialiseerd, en leveren de stroomtoevoer een 5V-lijn aan alle MBUS-modules en
een 48V-lijn aan de RP-kaart. Als dit een herlading is, wordt de 5 VDC-lijn al toegepast op de
MBUS-modules.MBUS-modules bieden een interface naar de actieve RP over de MBUS en
bevinden zich fysiek op deze kaarten:Routeprocessor (RP)Lijnkaarten (LC’s)Switch Fabric-
kaarten (SFC’s)Klokplannerkaarten (CSC’s)Blowers/fansVoedingseenheid

1.

De RP start ROMMON.RP heeft toegang tot de bootstrap afbeelding die in ROM is geladen,
decompresdeert deze en voert deze uit ROM. Het RP onderzoekt het configuratieregister.
Raadpleeg de Instellingen Virtual Configuration voor meer informatie.Als u het
configuratieregister op 0x0 instelt, start de RP-start op ROMMON en start de configuratie niet
verder.Anders gebruikt RP de laars variabelen om de Cisco IOS softwarebeeldbron te
bepalen.U kunt de opdracht Show bootvar uitgeven om te zien wat de laars variabelen voor
de volgende herlading worden ingesteld.

2.

De RP kan de bootloader starten.De RP laadt het juiste Cisco IOS-softwarebeeld in de
Dynamic RAM (DRAM) van de RP.Als de afbeelding afkomstig is van een TFTP-bron (Trivial
File Transfer Protocol), wordt de lader eerst geladen voordat hij het Cisco IOS-softwarebeeld
ophaalt.Als u het configuratieregister op 0x1 instelt, start de RP de lader en start deze niet
verder.Anders wordt de lader niet gebruikt.RP decompresses en dan stelt het Cisco IOS
softwarebeeld in.

3.

RP zelfontdekking.De RP-kaart ontdekt zichzelf en zijn sleufinformatie.Dit is een voorbeeld:
RP State: IOS STRT ---

EV_RP_MBUS_DISCOVERY_SUCCESS

In het RP zijn de MBUS-agent-software in het MBUS RAM gedownload en wordt een intern
rapport gegenereerd.
RP State: IOS UP ---

EV_RP_LOCAL_AGENT_REPORT

De RP's in het chassis gebruiken de MBUS voor arbitrage voor meesterschap.De ene wordt
de actieve RP, de andere de Standby RP.Als er een Performance Route Processor (PRP) en
een RP in hetzelfde systeem is, wordt PRP de Active RP.Bij gebruik in
routeprocessorredundantie (RPR) modus:Alleen het actieve RP decompresseert het Cisco
IOS softwarebeeld en voert het uit. Standby RP laadt alleen het niet-gecomprimeerde Cisco
IOS-softwarebeeld in DRAM.Alleen het actieve RP decompressteert het configuratiebestand
dat in niet-vluchtige RAM (NVRAM) is opgeslagen.Bij gebruik van RPR+-modus (RPR+) of

4.

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/4000/hardware/installation/guide/vconfig.html


non-stop verzenden (NSF)/Stateful Switching:Zowel het actieve RP als de Standby RP
decompress en runt het Cisco IOS softwarebeeld.Zowel de actieve RP als de Standby RP
decomprimeer het configuratiebestand dat in NVRAM is opgeslagen.
De fabric kaarten initialiseren.Het actieve RP selecteert de primaire CSC en de back-up
CSC.Als er maar één CSC is, wordt die CSC de primaire.Als er twee CSC's zijn, wordt de
CSC die in kloksync is met de meeste lijnkaarten de primaire CSC.Als alles gelijk is, wordt
CSC1 de primaire.Opmerking: Als er twee CSC's zijn en een mislukt wanneer de router
actief en actief is, wordt de gebrekkige CSC bewaard in de Admin Shutdown-modus en is de
opdracht voor het afsluiten van de hw-mod sleuf xx ingeschakeld in de opdrachtregel
interface (CLI). Als de gebrekkige CSC is vervangen door een nieuwe niet-gebrekkige CSC
in dezelfde sleuf waar de defect was opgetreden en als de router opnieuw is opgestart of
opnieuw is opgestart, geeft de CLI nog steeds de Admin Shutdown-modus weer. U dient de
opdracht no-mod sleuf xx afgesloten in de configuratiemodus te configureren om de
vervangen CSC op te halen. Dit maakt redundantie mogelijk.De actieve RP bepaalt de rest
van de weefselconfiguratie: kwartbandbreedte of volledige bandbreedte, redundante of niet-
redundante.
RP State: IOS UP --- EV_RP_LOCAL_FAB_READY

5.

De lijnkaarten initialiseren.MBUS initialiseert.Vanaf het begin ontvangen alle MBUS -
modules op de lijnkaarten 5 V van de stroomtoevoer die de MBUS - modules aanzet. De
MBUS-agenten lopen in ROM om te beginnen en dan uit RAM te draaien.Het actieve RP
ontdekt het bestaan van lijnkaarten door de MBUS.De RP stuurt uitzendverzoeken naar alle
mogelijke slots.Alle componenten met MBUS modules reageren met hun MBUS RAM
versie.U kunt de MBUS-ROM van de lijnkaart verbeteren met de upgrade-agent-rom sleuf
<x>-opdracht.De MBUS-agent zet de 48V-lijn op de lijnkaart aan.ROMMONDe ROMMON
voert basistesten en initialisatie uit.U kunt lijnkaart ROMMON upgraden met de upgrade van
sleuf <x> opdracht.Nadat RP de IOS UP staat bereikt en het MBUS-agentenrapport
genereert, vraagt de RP de lijnkaarten om hun ROM monitor (ook bekend als ROMMON)
versie te krijgen:
ROMVGET --- EV_AGENT_REPORT_POWERED

Zodra de lijnkaarten worden aangedreven, gebruiken ze de ROM monitor om basistesten en
initialisatie uit te voeren.
ROMIGET --- EV_LC_ROM_MON_RESET

De lijnkaart ROM genereert een rapport en wacht op de stof downloader.
FABIWAIT --- EV_LC_ROM_IMAGES_REPORT

Het materiaal downloadenActief RP downloads van het weefsel (ook bekend als het
secundaire bootstrap programma van de lijnkaart) over de MBUS naar elk van de
lijnkaarten.De lijnkaart begint de stof downloader te ontvangen.
FABLDNLD ---

EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_STARTABLE

De lijnkaart eindigt met het downloaden van het wasgoed en laadt de wasverzachter
vervolgens in het DRAM-geheugen van de lijnkaart.
FABLSTRT ---

EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_SUCCESS

Met de lijnkaart kunt u het wasgoed downloaden en uitvoeren. Hiermee initialiseert u een
aantal hardwareonderdelen op de lijnkaart om het Cisco IOS-softwarebeeld in de
switchfabric te kunnen downloaden.
FABLRUN ---

EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS

U kunt de downloader van de lijnkaartstructuur upgrades uitvoeren en deze naar de Flash-
kaart programmeren met de opdracht van het upgrade fabric-downloader <x>.

6.



De lijnkaarten downloaden Cisco IOS software.De lijnkaart wacht om het Cisco IOS
softwarebeeld van de RP over de stof te ontvangen:
IOS DNLD --- EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM.

De lijnkaart bevestigt dat de checksum op het Cisco IOS-softwarebeeld controleert:
IOS STRT --- EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS

De RP stuurt een startaanvraag naar de lijnkaart en de lijnkaart stuurt een rapport terug naar
de RP om te zeggen dat het succesvol is gestart.
IOS UP --- EV_IOS_REPORT

Op de lijnkaart worden de benodigde buffers in DRAM opgeslagen en wordt de Cisco IOS-
softwareafbeelding uitgevoerd:
IOS RUN --- EV_BUFF_CARVE_SUCCESS

7.

Cisco Express Forwarding (CEF) sync's en routingprocessen converteren.CEF op de
lijnkaartsync naar de RP. U kunt dit verifiëren met de opdracht Show cef linecard:
Router#show cef linecard

 Slot      MsgSent    XDRSent Window   LowQ   MedQ HighQ Flags

 2             886       1769   2495      0      0     0  up

 4             878       1764   2495      0      0     0  up

 5             882       1768   2495      0      0     0  up

 6             874       1759   2495      0      0     0  up

VRF Default, version 1027, 37 routes

 Slot   Version    CEF-XDR   I/Fs State    Flags

 2         1018         40     12 Active   sync, table-up

 4         1018         40      9 Active   sync, table-up

 5         1018         40      9 Active   sync, table-up

 6         1018         40     10 Active   sync, table-up

Koppelingen naar UP/UP.
Router#show ip interface brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status               Protocol

POS2/0                 137.40.9.1     YES   NVRAM  up                    up

POS2/1                 137.40.18.1    YES   NVRAM  up                    up

POS2/2                 137.40.11.1    YES   NVRAM  up                    up

POS2/3                 137.40.12.2    YES   NVRAM  up                    up

GigabitEthernet4/0     137.40.199.2   YES   NVRAM  up                    up

GigabitEthernet5/0     137.40.42.2    YES   NVRAM  up                    up

ATM6/0                 unassigned     YES   NVRAM  administratively down down

Loopback0              137.39.39.4    YES   NVRAM  up                    up

Ethernet0              10.11.11.4     YES   NVRAM  up                    up

8.



Interior Gateway Protocol (IGP) en Border Gateway Protocol (BGP) peers zijn gevestigd:De
RP adverteert en ontvangt routes.Het RP werkt de Routing Information Database (RIB) bij en
bouwt de CEF-tabel.De RP gebruikt Interproces Commications Protocol (IPC) om de CEF-
tabel te downloaden naar alle gesynchroniseerde lijnkaarten in de show cef linecard-
uitvoer.BGP convergeert.

Staten en gebeurtenissen

In de vorige sectie worden de normale statussen beschreven die u ziet wanneer de RP of de
lijnkaart opstart. In dit gedeelte worden extra staten beschreven die u zou kunnen tegenkomen
wanneer u het bootup proces van uw lijnkaarten onderzoekt:

allen verbeteren●

Online insertie en verwijdering (OIR)●

sleuf voor twee modules < x > afsluiten●

Herladen van microcode < x >●

allen verbeteren

Er moet altijd een lader voor het weefsel worden gestart zodat de lijnkaart altijd in deze toestand
kan doorlopen:

FABLRUN --- EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS

Er zijn verschillende manieren om de stof downloader aan te schaffen, zoals het downloaden van
de RP telkens wanneer of het programma naar Flash.

Als de serviceverhoging alle opdracht niet is geconfigureerd, is de stof downloader niet
geprogrammeerd in Flash. De lijnkaart moet vanaf het begin van de lijnkaart de download van het
weefsel downloaden en door deze staten gaan:

ROMVGET  EV_AGENT_REPORT_POWERED

ROMIGET  EV_LC_ROM_MON_RESET

FABIWAIT EV_LC_ROM_IMAGES_REPORT

FABLDNLD EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_STARTABLE

FABLSTRT EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_SUCCESS

FABLRUN  EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS

IOS DNLD EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM

IOS STRT EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS

IOS UP   EV_IOS_REPORT

IOS RUN  EV_BUFF_CARVE_SUCCESS

Bovendien ziet u dit waarschuwingsbericht voor uw lijnkaarten in de uitvoer van de opdracht show
versie:



WARNING: Old Fabric Downloader in slot 2

Use "upgrade fabric-downloader" command to update the image

Aan de andere kant, als de service upgrade alle opdracht is ingesteld, wordt bij de eerste lading
van een bepaalde Cisco IOS-softwareafbeelding de kabeldownloader geladen en wordt deze in
Flash geprogrammeerd:

NOT YET --- EV_FLASH_PROG_DONE

IN  RSET --- EV_FLASH_PROG_DONE

De lijnkaart gaat alleen bij de eerste lading door deze staten:

ROMVGET  EV_AGENT_REPORT_POWERED

ROMIGET  EV_LC_ROM_MON_RESET

FABIWAIT EV_LC_ROM_IMAGES_REPORT

FABLDNLD EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_STARTABLE

FABLSTRT EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_SUCCESS

FABLRUN  EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS

IOS DNLD EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM

IOS STRT EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS

IOS UP   EV_IOS_REPORT

IOS RUN  EV_BUFF_CARVE_SUCCESS

NOT YET  EV_FLASH_PROG_DONE

IN  RSET EV_FLASH_PROG_DONE

ROMIGET  EV_LC_ROM_MON_RESET

FABLSTRT EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_SUCCESS

FABLRUN  EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS

IOS DNLD EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM

IOS STRT EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS

IOS UP   EV_IOS_REPORT

IOS RUN  EV_BUFF_CARVE_SUCCESS

Als de serviceverupgrade alle opdracht is geconfigureerd en dit is een herlading na de eerste
herlading met dit Cisco IOS-softwarebeeld, ziet het opstarten er zo uit:

ROMVGET  EV_AGENT_REPORT_POWERED

ROMIGET  EV_LC_ROM_MON_RESET

FABIWAIT EV_LC_ROM_IMAGES_REPORT



FABLRUN  EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS

IOS DNLD EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM

IOS STRT EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS

IOS UP   EV_IOS_REPORT

IOS RUN  EV_BUFF_CARVE_SUCCESS

Zelfs al heeft de eerste lading met de service upgrade allemaal een lange oplaadtijd, het voordeel
is dat de volgende laarzen geen tijd verspillen om het materiaal te downloaden.

Online insertie en verwijdering (OIR)

Deze status wordt gegenereerd door het verwijderen van een lijnkaart:

NOT YET --- EV_ENVMON_CARD_REMOVED

Op dezelfde manier genereert een invoeging deze status:

NEW INS --- EV_ENVMON_CARD_INSERTED

Nadat de nieuwe lijnkaart is ingevoerd, moet de MBUS worden opgestuwd, gevolgd door de rest
van de lijnkaart:

MBUSWAIT   EV_AGENT_REPORT_AGENT_IN_ROM

MBUSWAIT   EV_AGENT_REPORT_AGENT_IN_ROM

MBUSDNLD   EV_MBUS_AGENT_DOWNLOAD_STARTABLE

MBUSDONE   EV_MBUS_AGENT_DOWNLOAD_SUCCESS

PWR ON   EV_AGENT_REPORT_UNPOWERED

Het normale opstartproces gaat verder vanaf:

ROMIGET --- EV_LC_ROM_MON_RESET

sluiting van eindsleuf voor nieuwe modules

U kunt de opdracht hoe-module sleuf <x>afsluiten configureren om de lijnkaart schoon te
herstellen en hem in een afgesloten (ook bekend als administratieve down) toestand te laten.
Nadat u deze opdracht hebt gegeven, start de lijnkaart op tot IOS STRT en blijft dan in
ADMDOWN. Wanneer u deze opdracht aanpast, toont het logbestand deze staatsovergang:

NOT YET  EV_ADMIN_SLOT_SHUT

IN  RSET EV_ADMIN_SLOT_SHUT

ROMVGET  EV_LC_ROM_TYPE_AFTER_RESET_TIMEOUT

ROMIGET  EV_LC_ROM_MON_RESET

FABLWAIT EV_LC_ROM_IMAGES_REPORT_WAIT_FAB

FABLDNLD EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_STARTABLE

FABLSTRT EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_SUCCESS



FABLRUN  EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS

IOS DNLD EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM

IOS STRT EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS

ADMNDOWN EV_IOS_REPORT

De lijnkaart blijft in deze laatste stand tot de configuratie van de <x> sluitingssleuf wordt
verwijderd. Wanneer u ervoor kiest om de lijnkaart met de opdracht no hmodule sleuf <x>
shutdown naar boven te brengen, start de lijnkaart opnieuw zoals het oorspronkelijk was en start
met deze gebeurtenissen:

NOT YET --- EV_ADMIN_NO_SLOT_SHUT

IN  RSET --- EV_ADMIN_NO_SLOT_SHUT

Daarna wordt het normale opstartproces voortgezet:

ROMIGET --- EV_LC_ROM_MON_RESET

herladen van microcodes

Een microcode herload start simpelweg het opstartproces van een lijnkaart en start met deze
gebeurtenissen:

NOT YET --- EV_ADMIN_LC_RELOAD

IN  RSET --- EV_ADMIN_LC_RELOAD

Vervolgens wordt het normale opstartproces voortgezet:

ROMIGET --- EV_LC_ROM_MON_RESET

Probleemoplossing

Als de status van de lijnkaart iets anders is dan IOS RUN, of de RP niet de actieve
Meester/Primaire of de Slave/Secundair is, betekent dit dat er een probleem is en de kaart niet
volledig correct geladen is. Voordat u de kaart vervangt, raadt Cisco deze stappen aan om het
probleem op te lossen:

Gebruik het Software Adviseur-gereedschap (alleen geregistreerde klanten) om te bepalen of
de nieuwe kaart wordt ondersteund in uw huidige Cisco IOS-softwareversie. Als de lijnkaart
wordt ondersteund, moet u de servicetoezicht configureren, alle opdracht opslaan, de
configuratie opslaan met de opdracht start van de kopie en het energieprogramma van de
router. Soms is een herlading niet genoeg, maar een motor kan het probleem oplossen.Als
de nieuwe kaart niet in uw huidige Cisco IOS softwareversie wordt ondersteund, controleer of
u genoeg routegeheugen op de lijnkaart hebt geïnstalleerd voordat u de Cisco IOS-
softwareversie upgrade uitvoert. Voor Cisco IOS-softwarerelease 12.0(21)S is 256 MB aan
routegeheugen vereist, vooral als Border Gateway Protocol (BGP) is geconfigureerd met
veel peers en veel routes.U kunt ook naar deze koppelingen verwijzen voor meer
informatie:Probleemoplossing in RPProbleemoplossing voor de lijnkaarten

1.

Controleer welke fase van het starten van de lijnkaart is vastgezet. U kunt de opdracht tonen
geven om te zien in welke staat de lijnkaart momenteel staat.Als de uitvoer van de opdracht
Show lead opdracht MEM INIT laat zien, moet u het geheugen op de lijnkaart opnieuw

2.
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plaatsen.Als de uitvoer van de opdracht Show led MRAM laat zien, dan staat de lijnkaart
waarschijnlijk niet goed geplaatst en plaatst u deze opnieuw. U dient ook het juiste aantal
CSC en SFC's in het chassis te controleren en te controleren om het lijnkaart te laten
werken. Alleen op motor 0 gebaseerde lijnkaarten werken in een kwart
bandbreedteconfiguratie. Alle andere lijnkaarten hebben minstens vier schakelkaarten nodig
om correct te werken.U kunt altijd de opdracht van de show gebeurtenis-sporensleuf-staat
uitgeven om het laarsproces van de lijnkaart te bekijken.

Dit zijn een aantal tips die kunnen helpen om een startprobleem op een kaart op te lossen:

Geef de opdracht voor het opnieuw laden van de mondiale configuratie microcode uit om de
microcode opnieuw te laden.

●

Geef de opdracht voor het opnieuw laden van de sleuf < sleuf> uit om de kaart te herladen.
Dit veroorzaakt dat de lijnkaart de MBUS- en Fabric Downloader-softwaremodules opnieuw
downloaden en downloaden voordat u de Cisco IOS-lijnkaartsoftware opnieuw probeert te
downloaden.

●

Geef de opdracht alle sleuven uit om de MBUS Agent ROM, de MBUS Agent RAM en de
materiaal downloader te upgraden. Raadpleeg Firmware voor uploaden van lijnkaart op een
Cisco 12000 Series internetrouter.

●

Zet de lijnkaart handmatig terug. Dit kan problemen uitsluiten die veroorzaakt worden door
een slechte verbinding met de MBUS of een switching stof.

●

U kunt deze foutmelding zien op Gigabit routeprocessor (GRP):

%GRP-3-UCODEFAIL: Download failed to slot 5

Dit bericht betekent dat het gedownload beeld op de lijnkaart is verworpen. U kunt de
configuratieopdracht voor het opnieuw laden van de microcode uitgeven om de microcode
opnieuw te laden. Als de foutmelding opnieuw wordt weergegeven, geeft u de opdracht alle
sleuven uit om de MBUS Agent ROM, de MBUS Agent RAM en de materiaal downloader te
verbeteren. Raadpleeg Firmware voor uploaden van lijnkaarten op een Cisco 12000 Series
Internet Router voor meer informatie.

Op motor 2 gebaseerde lijnkaarten zitten soms vast in STRTIOS. Dit kan zijn doordat DIM's in het
TLU/PLU-stopcontact zijn geïnstalleerd en vice versa. Raadpleeg de Geheugenlocaties op een
Engine 2 lijnkaart voor informatie over de geheugenlocatie van dit type kaart.

Er is één opdrachtvolgorde om de hoeveelheid TLU/PLU-geheugen te controleren:

Router#attach

LC-Slot#show control psa mem

The following symptoms are :

1)"show LED" is in STRTIOS

2)"show diag" may indicate

Board is disabled analyzed idbs-rem

Board State is Launching IOS (IOS  STRT):

Router#show led
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SLOT 4  : STRTIOS

SLOT 7  :  RP ACTV

Router#show diag 4

SLOT 4  (RP/LC 4 ): 3 Port Gigabit Ethernet

  MAIN: type 68,  800-6376-01 rev C0

        Deviation: 0

        HW config: 0x00    SW key: 00-00-00

  PCA:  73-4775-02 rev C0 ver 2

        Design Release 1.0  S/N SDK0433157H

  MBUS: Embedded Agent

        Test hist: 0x00    RMA#: 00-00-00    RMA hist: 0x00

  DIAG: Test count: 0x00000000    Test results: 0x00000000

  FRU:  Linecard/Module: 3GE-GBIC-SC=

  L3 Engine: 2 - Backbone OC48 (2.5 Gbps)

  MBUS Agent Software version 01.51 (RAM) (ROM version is 02.17)

  ROM Monitor version 10.06

  Fabric Downloader version used 08.01 (ROM version is 05.03)

  Primary clock is CSC 1

  Board is disabled analyzed idbs-rem

  Board State is Launching IOS (IOS  STRT)

  Insertion time: 00:00:06 (00:11:00 ago)

Dit toetsenbord kan niet worden opgestart tot IOS RUN en is klem bij IOS START. De 64 MB
SDRAMS werd geïnstalleerd op J5 en J8 in plaats van 128 MB SDRAMs en de 128 MB SDRAMs
werden geïnstalleerd op J4 en J6 in plaats van 64 M SDRAMS. De oorzaak van deze storing was
dat het geheugen niet goed op elkaar was afgestemd; SDRAMS was 128 MB, vergeleken met de
ontvangen SDRAMS van 64 MB. Nadat 128 MB SDRAMs op J5 en J8 was aangepast, heeft dit
bestuur op de juiste manier opgericht.

Het verkeerde geheugen op maat dat in de verkeerde sleuf is gezet is alleen mogelijk voor de op
motor 2 gebaseerde lijnkaarten, omdat dit de enige zijn die PLU/TLU hebben met dezelfde fysieke
kijk als het RX/TX pakketgeheugen.

Raadpleeg de Cisco 12000 Series aanwijzingen voor vervanging van routergeheugen voor
informatie over de geheugenlocaties op de op Engine 2 gebaseerde lijnkaart.

Opdrachten voor probleemoplossing

show version

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) GS Software (GSR-P-M), Version 12.0(22)S, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc2)

De Cisco IOS-softwarerelease die op de RP is geladen, is 12.0(22)S. Het Cisco IOS-
softwarebeeld wordt gekopieerd van de locatie die door het beginsysteem <bron>is
gespecificeerd. Vervolgens wordt het gedecomprimeerd en geladen in de DRAM van de RP.

Opmerking: Als u het opstartsysteem <bron> opdracht configureren zonder de beeldnaam te
specificeren, probeert RP het eerste bestand in die sleuf/schijf te laden. Controleer daarom of het
eerste beeld een geldig Cisco IOS-softwarebeeld is.

Raadpleeg Cisco 12000-routers wanneer u een ATA-schijf gebruikt als u een ATA-schijf gebruikt,
mogelijk niet op een ATA-schijf starten.
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TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 20-Jul-02 04:40 by nmasa

Image text-base: 0x50010968, data-base: 0x5207A000

ROM: System Bootstrap, Version 11.2(20010625:183716) [bfr_112 181], DEVELOPMENT SOFTWARE

Bootstrap versie 18.1 - De versie van bootstrap die ook bekend is als ROM Monitor of ROMMON
die op RP draait. De bootstrap-afbeelding wordt standaard direct vanuit ROM uitgevoerd of geeft
de opdracht bootstrap <bron> uit om de bron te specificeren. U kunt deze stappen voor 512 MB
DRAM-ondersteuning voltooien op RP:

Zodra u het type GRP hebt dat u hebt en de huidige ROMMON-versie hebt geïdentificeerd, zijn dit
de verschillende mogelijkheden:

GRP-deze wordt niet ondersteund door de optie 512 MB. Je moet deze kaart vervangen door
een GRP-B.

●

GRP-B met ROMMON versie 18.0-Eerst moet u de Cisco IOS-softwarerelease naar
12.0(19)S of hoger upgraden. Geef vervolgens de upgrade van sleuf X (waarbij X het
sleufnummer is waar het GRP zich bevindt) uit om de ROMMON-versie handmatig te
verbeteren. Nadat deze stappen zijn uitgevoerd, kunt u het geheugen fysiek upgraden zoals in
Cisco 12000 Series instructies voor het vervangen van het routergeheugen worden
beschreven.

●

GRP-B met ROMMON versie 18.1 of hoger-U moet controleren of u Cisco IOS-
softwarerelease 12.0(19)S of hoger gebruikt. Vervolgens kunt u het geheugen fysiek
upgraden zoals in Cisco 12000 Series routerinstructies beschreven.

●

BOOTLDR: GS Software (GSR-BOOT-M), Version 12.0(8)S, EARLY

DEPLOYMENT MAINTENANCE INTERIM SOFTWARE

Bootloader versie 12.0(8)S, de versie van bootloader die op RP werkt. Geef de opdracht
Start<bron> op om de bron te specificeren. De bootloader is vereist voor het initiëren van een
software (het starten van een Cisco IOS softwareafbeelding uit een TFTP-bron). U dient de lader
te upgraden naar de meest recente versie.

Router uptime is 1 hour, 18 minutes

De uptime is de duur van de tijd sinds de laatste herlading.

System returned to ROM by reload at 16:02:27 UTC Mon Aug 19 2002

System image file is "slot0:gsr-p-mz.120-22.S"

Dit toont de bron van de Cisco IOS softwareafbeelding. In dit geval is het een afbeelding die is
opgeslagen in sleuf0:

cisco 12410/GRP (R5000) processor (revision 0x01) with 524288K bytes of memory.

R5000 CPU at 200Mhz, Implementation 35, Rev 2.1, 512KB L2 Cache

Last reset from power-on

1 Route Processor Card

2 Clock Scheduler Cards

5 Switch Fabric Cards

1 Single-port OC12c ATM controller (1 ATM).

1 four-port OC48 POS controller (4 POS).

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/12000/12012/maintenance/guide/4338bmem.html#24379
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/12000/12012/maintenance/guide/4338bmem.html#24379
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2 Single Port Gigabit Ethernet/IEEE 802.3z controllers (2 GigabitEthernet).

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

2 GigabitEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 ATM network interface(s)

4 Packet over SONET network interface(s)

507K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).

8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

Configuration register is 0x2002

show

Router#show led

SLOT 2  : RUN IOS

De groeven die lijnkaarten bevatten tonen één van verschillende output (details later). In dit geval
wordt de lijnkaart in sleuf 2 volledig opgestart en in de IOS-status RUN.

SLOT 4  : RUN IOS

SLOT 5  : RUN IOS

SLOT 6  : RUN IOS

SLOT 9  : RP ACTV

De slots die RP's bevatten, geven één van de twee uitgangen weer: RP ACTV en RP STBY. Dit
hangt af van de vraag welke RP actief is en welke stand-by is. In dit geval wordt de RP in sleuf 9
volledig opgestart en is het actieve RP.

diagrammen tonen <x>

Router#show diags 2

SLOT 2  (RP/LC 2 ): 4 Port Packet Over SONET OC-48c/STM-16 Single Mode/SR SC connector

  MAIN: type 67, 800-5517-03 rev A0

        Deviation:  D026529

        HW config: 0x04   SW key: 00-00-00

  PCA:  73-4203-04 rev B0 ver 3

        Design Release 2.0 S/N CAB0543L3FH

  MBUS: Embedded Agent

        Test hist: 0x00   RMA#: 00-00-00    RMA hist: 0x00

  DIAG: Test count: 0x00000000   Test results: 0x00000000

  FRU:  Line card/Module: 4OC48/POS-SR-SC=

        Route Memory: MEM-LC4-256=

        Packet Memory: MEM-LC4-PKT-512=

  L3 Engine: 4 - Backbone OC192/QOC48 (10 Gbps)



  MBUS Agent Software version 01.50 (RAM) (ROM version is 02.10)

MBUS Agent software versies—de RAM informatie wordt weergegeven als de MBUS-agent uit
RAM draait, zoals het zou moeten zijn.

ROM Monitor version 01.04

  Fabric Downloader version used 05.00 (ROM version is 04.01)

  Primary clock is CSC 1 Board is analyzed

  Board State is Line Card Enabled (IOS  RUN )

  Insertion time: 00:00:12 (01:17:53 ago)

Invoertijd—de tijdsduur waarvoor de lijnkaart is ingeschakeld. De eerste keer dat 00:00:12
(UH:MM:SS) wordt gebruikt, is de tijd dat de lijnkaart wordt gevoed nadat de RP opnieuw is
geladen. De tweede keer 01:17:53 (UU:MM:SS) is de tijdsduur die de lijnkaart heeft aangedreven.
De eerste keer toegevoegd aan de tweede keer is gelijk aan de uptime in de opdrachtoutput van
de show versie.

DRAM size: 268435456 bytes

  FrFab SDRAM size: 268435456 bytes

  ToFab SDRAM size: 268435456 bytes

  0 crashes since restart

Toon de status van het monitor-sporensleuf <x>

De opdracht Sleuf <x> geeft dezelfde uitvoer en is gemakkelijk te onthouden.

Router#show gsr slot 0

SLOT STATE TRACE TABLE -- Slot 0  (Current Time is 4116199.392)

Huidige tijd: 4116199.392 seconden is de tijdsduur waarop de RP is ingeschakeld.

+-----------------------------------------------------------------------

|  Timestamp    Pid State    Event                                 Flags

+-----------------------------------------------------------------------

         3.296   2  IOS STRT EV_RP_MBUS_DISCOVERY_SUCCESS

        22.536   2  IOS UP   EV_RP_LOCAL_AGENT_REPORT

        33.184  46  IOS UP   EV_RP_LOCAL_FAB_READY                 an

De output voor een lijnkaart is vergelijkbaar:

Router#show gsr slot 2

SLOT STATE TRACE TABLE -- Slot 2  (Current Time is 4776.108)

Huidige tijd: 4776.108 seconden is de tijdsduur waarop de lijnkaart is ingeschakeld.

+-----------------------------------------------------------------------



|  Timestamp    Pid State    Event                                 Flags

+-----------------------------------------------------------------------

      12.756   3  ROMVGET EV_AGENT_REPORT_POWERED

      15.056  10  ROMIGET EV_LC_ROM_MON_RESET                      an

      15.448  10  FABIWAIT EV_LC_ROM_IMAGES_REPORT                 an

      34.048  48  FABLDNLD EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_STARTABLE    an

      50.740  10  FABLSTRT EV_FAB_DOWNLOADER_DOWNLOAD_SUCCESS      an

      54.936  10  FABLRUN EV_FAB_DOWNLOADER_LAUNCH_SUCCESS         an

      77.580  77  IOS DNLD EV_IOS_DOWNLOAD_WAIT_DL_CONFIRM         an

      77.636  10  IOS STRT EV_IOS_DOWNLOAD_SUCCESS                 an

      92.148  10  IOS UP  EV_IOS_REPORT                            an

      93.168 288  IOS RUN  EV_BUFF_CARVE_SUCCESS                   an

De rest van de output van de show monitor gebeurtenis-sporensleuf-staat <x>opdracht beschrijft
elk van de staten die de lijnkaart doorliep.

Te verzamelen informatie als u contact opneemt met technische
ondersteuning

Als u contact opneemt met Technische ondersteuning,
sluit u deze informatie aan bij uw case om een status van
de lijnkaart op te lossen die iets anders is dan IOS RUN:

De opdrachtoutput van de show tech-support, indien
mogelijk, van de modus activeren.

●

Een complete bootup sequentie opgenomen van de
console poort.

●

De uitvoer van de het bevel van het showlogbestand
of de console vangt, indien beschikbaar.

●

Uitvoer van deze show opdrachten: GSM-sleuf tonen
<sleuf>monitor-evenementenbus tonenmonitor-
evenementenbus tonen | incl. sleuf# (waarbij # het
nummer van de sleuf van de lijnkaart is)fab van
monitor-sporen toneningangspoorten tonenipc-
knooppunten tonentoon ipcscène van de
afstandsbedieningcontrollerbalkklok van
controllertoon controller csc-fpga

●

Een gedetailleerde beschrijving van de stappen die u
hebt uitgevoerd voor het oplossen van problemen.

●

Raadpleeg de Service Application Tool (alleen
geregistreerde klanten) om informatie naar uw case te
uploaden en toe te voegen. Als u geen toegang hebt tot
dit gereedschap, kunt u de informatie in een e-mailbijlage
naar attach@cisco.com sturen met uw casenummer in de

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
http://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/create/launch.do
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
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mailto:attach@cisco.com


   

onderwerpregel of in uw bericht zelf om de relevante
informatie aan uw case toe te voegen.
N.B.: Laad of hergebruik de router niet handmatig
voordat u deze informatie verzamelt, tenzij dit nodig is om
een opstartprobleem op een lijnkaart/GRP op te lossen.
Dit kan ervoor zorgen dat belangrijke informatie verloren
gaat die nodig is om de diepere oorzaak van het
probleem te bepalen.

Gerelateerde informatie

Firmware voor upgrade van lijnkaart op een Cisco 12000 Series internetrouter●

Cisco 12000 Series ondersteuningspagina voor internet-routers●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps167/products_tech_note09186a008009479d.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps167/tsd_products_support_series_home.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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