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Inleiding

Dit document legt uit hoe u een Cisco IOS-upgrade kunt uitvoeren? softwareafbeelding op Cisco
Access Router platforms. De voorbeelden uit de 2600 en 3600 Series routers zijn ook van
toepassing op de lijst van vermelde routerplatforms. De Cisco IOS-softwarereleases kunnen
variëren, op basis van de Cisco IOS-softwarerelease, de functieset en het platform.

Deze routers worden in dit document gericht:

Cisco 1000 Series routers●

Cisco 1400 Series routers●

Cisco 1600-R Series routers●

Cisco 1700 Series routers●

Cisco 2600 Series routers●



Cisco 2800 Series routers●

Cisco 3600 Series routers●

Cisco 3700 Series routers●

Cisco 3800 Series routers●

Cisco 4000 Series routers●

Cisco 4700 Series routers●

Cisco AS5300 Series routers●

Cisco MC3810 Series routers●

N.B.: U moet een geregistreerde gebruiker zijn en u moet aangemeld zijn bij de Cisco.com
website om de probleemoplossing te kunnen gebruiken die in dit document wordt beschreven. Ga
voor registratie voor de website van Cisco.com naar de pagina Registratie op Cisco.com.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco IOS-softwarerelease 12.0 of hoger.

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 de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Er zijn meerdere protocollen beschikbaar om het Cisco IOS-beeld te kopiëren naar de Cisco-
routers. Het meest gebruikte protocol is TFTP. Andere protocollen zijn onder andere ftp, http,
https, scp, en rcp. Indien nodig kunt u een afbeelding van het ene apparaat naar het andere
kopiëren. Raadpleeg voor meer informatie het kopiëren van één router naar een ander gedeelte
van de manier waarop u een systeemafbeelding van het ene apparaat naar het andere document
kunt kopiëren.

In deze sectie wordt beschreven hoe u een TFTP-server kunt installeren, hoe u een console-
sessie met de router kunt opzetten en hoe u problemen met de router kunt oplossen.

Een TFTP-server installeren

Een Trivial File Transfer Protocol (TFTP) servertoepassing moet op een TCP/IP-gereed
werkstation of pc worden geïnstalleerd. Nadat de applicatie is geïnstalleerd, dient u minimaal de
configuratie uit te voeren.
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Download een TFTP server. Raadpleeg de selectie van TFTP-servers en gebruik voor meer
informatie.

1.

Configureer de TFTP-toepassing om als TFTP-server te functioneren in plaats van als TFTP-
client.

2.

Specificeer de folder van het uitgaande bestand. Dit is de map waarin de Cisco IOS-
softwareafbeeldingen worden opgeslagen. De meeste TFTP-toepassingen bieden een
setup-routine om in deze configuratietaken te helpen.

3.

Een console-sessie met de router opzetten

Zelfs als het mogelijk is om met de router door een zitting van Telnet aan te sluiten, adviseert
Cisco dat u direct met de router door de console haven aansluit omdat, als iets tijdens de upgrade
misgaat, u fysiek naast de router aanwezig zou kunnen moeten zijn om het van stroom te
voorzien. Bovendien, wordt de verbinding van het Telnet verloren terwijl de router tijdens de
verbeteringsprocedure herstart.

Een gewalste kabel, meestal een platte zwarte kabel, sluit de console poort van de router aan op
één van de COM poorten van de PC.

Wanneer de PC met de troostpoort van de router wordt aangesloten, open HyperTerminal op de
PC, en gebruik deze instellingen:

Speed 9600 bits per second

     8 databits

     0 parity bits

     1 stop bit

     No Flow Control

Als vuilnistekens in de sessie HyperTerminal verschijnen, hebt u de eigenschappen
HyperTerminal niet correct ingesteld of het configuratie-register van de router wordt ingesteld op
een niet standaardwaarde waarvoor de snelheid van de console verbinding hoger is dan 9600
bps. Als u de waarde van het configuratie-register wilt controleren, geeft u de opdracht show
version uit. De configuratie-register waarden verschijnen in de laatste regel van de uitvoer.
Controleer dat deze waarde is ingesteld op 0x2102 of 0x102.

Opmerking: om een wijziging in het configuratieregister van kracht te laten worden, moet u de
router opnieuw laden.

Wanneer u zeker bent dat de consolesnelheid op 9600 bps op de routerkant wordt ingesteld, zou
u de eigenschappen van HyperTerminal moeten controleren. Raadpleeg de toepassing Correcte
Terminal Emulator Settings voor Console Connections voor meer informatie over hoe u de
HyperTerminal-eigenschappen instelt.

Problemen met routerstarten

Wanneer u op de console poort van de router wordt aangesloten, kunt u opmerken dat de router in
ROMmon of Boot modus is. Deze twee modi worden gebruikt voor herstel- en diagnostische
procedures. Als u de gebruikelijke routerprompt niet ziet, dient u deze aanbevelingen te gebruiken
om verder te gaan met de installatie van de upgradeprocedure:
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De router start op in ROMmon mode en dit bericht verschijnt wanneer u de dir flitser uitgeeft:
opdracht:
rommon 1 >dir flash:

device does not contain a valid magic number

dir: cannot open device "flash:"

rommon 2 >

Deze foutmelding wordt weergegeven als de Flash leeg is of het bestandssysteem
beschadigd is. Raadpleeg de downloaden van Xmodemconsole met ROMmon voor meer
informatie.Opmerking: Mogelijk hebt u ook de Boot FOUT-procedures nodig die specifiek zijn
voor uw platform. Kies uw platform in de Productondersteuningstoets om deze procedures te
vinden. Kijk in het gedeelte Problemen oplossen van elk document.

●

De router start in de laarsmodus met deze berichten op de console:
router(boot)>

device does not contain a valid magic number

boot: cannot open "flash:"

boot: cannot determine first file name on device "flash:"

Deze foutmeldingen worden weergegeven in de console-uitvoer wanneer de Flash leeg is of
wanneer het bestandssysteem beschadigd is. Kopieer een geldige afbeelding op de Flash
zoals beschreven in de procedures die in dit document zijn beschreven.Opmerking: Mogelijk
hebt u ook de Boot FOUT-procedures nodig die specifiek zijn voor uw platform. Kies uw
platform in de Productondersteuningstoets om deze procedures te vinden. Kijk in het gedeelte
Problemen oplossen van elk document.

●

Procedures voor installatie en upgrade van software

In dit deel worden deze onderwerpen behandeld:

Stap 1: Selecteer een Cisco IOS-softwareafbeelding●

Stap 2: Download de Cisco IOS-softwarerelease naar de TFTP-server●

Stap 3: Identificeer het systeem van het routerbestand om de afbeelding te kopiëren●

Stap 4: Voorbereiden op de upgrade●

Stap 5: Controleer dat de TFTP-server IP-connectiviteit op de router heeft●

Stap 6: Kopieert de IOS-afbeelding naar de router●

Stap 7: Controleer de Cisco IOS-afbeelding in het bestandssysteem●

Stap 8: Controleer het configuratieregister●

Stap 9: Controleer de Opstartvariabele●

Stap 10: De configuratie opslaan en de router opnieuw laden●

Stap 11: Controleer de Cisco IOS-upgrade●

Stap 1: Selecteer een Cisco IOS-softwareafbeelding

Uw eerste stap in de upgradeprocedure is om de juiste Cisco IOS softwarerelease en de
functieset te selecteren. Deze stap is zeer belangrijk en deze factoren kunnen het besluit
beïnvloeden waarvoor Cisco IOS u zou moeten selecteren:

Geheugenbehoefte: De router moet voldoende schijf of flash-geheugen hebben om de Cisco
IOS op te slaan. De router moet ook voldoende geheugen (DRAM) hebben om Cisco IOS te
kunnen uitvoeren. Als de router niet voldoende geheugen (DRAM) heeft, zal de router
beginproblemen hebben wanneer deze door het nieuwe Cisco IOS opstart.

●
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Ondersteuning van interfaces en modules U moet ervoor zorgen dat de nieuwe Cisco IOS alle
interfaces en modules in de router ondersteunt.

●

Ondersteuning voor software: U moet ervoor zorgen dat het nieuwe Cisco IOS de functies
ondersteunt die met de oude Cisco IOS worden gebruikt.

●

Raadpleeg Hoe u een Cisco IOS-softwarerelease kiest voor informatie over het selecteren van de
juiste softwareversie en functieset.

Stap 2: Download de Cisco IOS-softwarerelease naar de TFTP-server

Download het Cisco IOS-softwarebeeld op uw werkstation of PC van het Download Software Area
(alleen geregistreerde klanten).

Stap 3: Identificeer het bestandssysteem om de afbeelding te kopiëren

Het bestand systeem type "flitser" of "schijf" wordt gebruikt om de Cisco IOS-afbeelding op te
slaan. De opdrachtoutput van het bestandssysteem tonen toont de lijst met bestandssystemen die
op de router beschikbaar is. De gebruikelijke "disk/flitser"-bestandssystemen die in Cisco-routers
worden ondersteund, hebben voorfixes zoals flitser:, sleuf0:, sleuf1:, schijf0: en schijf1:. Het moet
voldoende ruimte hebben om de Cisco IOS-afbeelding op te slaan. U kunt het show file systeem
of de dir file_system opdracht gebruiken om de vrije ruimte te vinden.

2600#show file system

File Systems:

     Size(b)     Free(b)      Type  Flags  Prefixes

           -           -    opaque     rw   archive:

           -           -    opaque     rw   system:

       29688       20571     nvram     rw   nvram:

           -           -    opaque     rw   null:

           -           -   network     rw   tftp:

           -           -    opaque     ro   xmodem:

           -           -    opaque     ro   ymodem:

*   49807356    20152636     flash     rw   flash:

           -           -    opaque     wo   syslog:

2800#show file system

File Systems:

     Size(b)     Free(b)      Type  Flags  Prefixes

           -           -    opaque     rw   archive:

           -           -    opaque     rw   system:

           -           -    opaque     rw   null:

           -           -   network     rw   tftp:

           -           -    opaque     ro   xmodem:

           -           -    opaque     ro   ymodem:

*   64016384    15470592      disk     rw   flash:#

      245752      239218     nvram     rw   nvram:

           -           -    opaque     wo   syslog:

3600#show file system

File Systems:

     Size(b)     Free(b)      Type  Flags  Prefixes
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           -           -    opaque     rw   archive:

           -           -    opaque     rw   system:

      129016      126071     nvram     rw   nvram:

           -           -    opaque     rw   null:

           -           -   network     rw   tftp:

*   33030140    20511708     flash     rw   flash:

    16777212    16777212     flash     rw   slot0:

    16515068     8038516     flash     rw   slot1:

           -           -    opaque     rw   xmodem:

           -           -    opaque     rw   ymodem:

3700#show file system

File Systems:

     Size(b)     Free(b)      Type  Flags  Prefixes

           -           -    opaque     rw   archive:

           -           -    opaque     rw   system:

       57336       51389     nvram     rw   nvram:

           -           -    opaque     rw   null:

           -           -   network     rw   tftp:

           -           -    opaque     ro   xmodem:

           -           -    opaque     ro   ymodem:

*   63881216    22765568      disk     rw   flash:#

    31932416    31932416      disk     rw   slot0:#

           -           -    opaque     wo   syslog:

Stap 4: Voorbereiden op de upgrade

U dient deze items te overwegen voordat u een upgrade van Cisco IOS uitvoert:

Als de router voldoende geheugen (flitser, sleuf of schijf) heeft, kunt u zowel de oude Cisco
IOS als de nieuwe Cisco IOS opslaan. U kunt de router in de ROMMON-modus starten en de
oude Cisco IOS starten in het geval van een beginfout met nieuwe Cisco IOS. Deze methode
bespaart tijd als u de Cisco IOS moet terugrollen.

●

Back-up van de configuratie van de router omdat sommige van de Cisco IOS versies
standaardconfiguraties toevoegen. Deze nieuw toegevoegde configuratie kan in strijd zijn met
uw huidige configuratie. Vergelijk de configuratie van de router na de Cisco IOS upgrade met
de configuratie die vóór de upgrade is gemaakt. Als er verschillen zijn in de configuratie, moet
u ervoor zorgen dat deze geen invloed hebben op uw eisen.

●

Stap 5: Controleer dat de TFTP-server IP-connectiviteit op de router heeft

De TFTP-server moet een netwerkverbinding met de router hebben en moet het IP-adres van de
router waarop een TFTP-softwareupgrade is gericht, kunnen pingelen. Om deze verbinding te
bereiken, moeten de router interface en de TFTP server een IP adres in het zelfde bereik of een
standaardgateway gevormd hebben.

Controleer het IP-adres van de TFTP-server om deze configuratie te verifiëren.

Stap 6: IOS-afbeelding naar de router kopiëren

Nu u IP-connectiviteit hebt en tussen de computer kunt pingelen die als een TFTP-server en de
router werkt, kunt u het Cisco IOS-softwarebeeld naar de Flash kopiëren.



Opmerking: Zorg er voordat u de afbeelding kopieert voor dat u de TFTP-serversoftware op uw
PC hebt gestart en dat u de bestandsnaam hebt die in de TFTP-serverbasismap is vermeld. Cisco
raadt u aan een back-up van de router en de configuratie van de toegangsserver te houden
voordat u een upgrade uitvoert. De upgrade heeft geen invloed op de configuratie, die wordt
opgeslagen in niet-vluchtige RAM [NVRAM]. Deze situatie kan echter ontstaan als de juiste
stappen niet goed worden ondernomen.

Opmerking:  In deze sectie wordt u voorgesteld met drie voorbeelden die beschrijven hoe u het
Cisco IOS beeld kopieert. U kunt een van deze methoden gebruiken om de afbeelding te
kopiëren.

Voorbeeld 1: Kopieert de afbeelding naar flitser: van TFTP-server●

Voorbeeld 2: Kopieert de afbeelding naar sleuf1: van TFTP-server●

Voorbeeld 3: Kopieert de IOS-afbeelding naar flitser: van een andere router●

Voorbeeld 1: Kopieert de afbeelding naar flitser: van TFTP-server

Upgradeer het nieuwe beeld vanaf een TFTP-server. Gebruik de tekst van het scherm: flitser:
opdracht om de afbeelding te kopiëren van de TFTP-server naar de flitser.

2600>enable

Password:xxxxx

2600#copy tftp: flash:

Address or name of remote host []? 10.10.10.2

!--- 10.10.10.2 is the IP address of the TFTP server Source filename []? c2600-adventerprisek9-

mz.124-12.bin

Destination filename [c2600-adventerprisek9-mz.124-12.bin]?

Accessing tftp://10.10.10.2/c2600-adventerprisek9-mz.124-12.bin...

Erase flash: before copying? [confirm]y

!--- If there is not enough memory available, erase the Flash. !--- If you have sufficient

memory you can type n and press enter Erasing the flash filesystem will remove all files!

Continue? [confirm]y

Erasing device... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeee ...erased

Erase of flash: complete

Loading c2600-adventerprisek9-mz.124-12.bin from 10.10.10.2 (via Ethernet0/0): !!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 29654656/49807356 bytes]

Verifying checksum...  OK (0xAC8A)

29654656 bytes copied in 56.88 secs (80383 bytes/sec)

Het kopiëren duurt enkele minuten. Dit keer verschilt per netwerk. Wanneer het kopieerproces is
gestart, worden er berichten weergegeven die aangeven welk bestand benaderd is.

Het uitroepteken "!" geeft aan dat het kopiëren is gestart. Elk uitroepteken geeft aan dat tien



pakketten met succes zijn overgebracht. Een controle-som controle van de afbeelding komt voor
nadat de afbeelding naar het Flash geheugen is geschreven.

Voorbeeld 2: Kopieert de afbeelding naar sleuf1: van TFTP-server

Upgradeer het nieuwe beeld vanaf een TFTP-server. Als u de sleuf1 kiest: bestandssystemen,
gebruik de kopie tftp: sleuf1: opdracht om het beeld van TFTP-server naar sleuf1 te kopiëren.

3600#copy tftp: slot1:

Address or name of remote host []? 171.68.173.10

!--- 171.68.173.10 is the IP address of the TFTP server Source filename []? c3640-i-mz.122-

7b.bin

Destination filename [c3640-i-mz.122-7b.bin]?

Accessing tftp://171.68.173.10/c3640-i-mz.122-7b.bin...

Erase slot1: before copying? [confirm]n

!--- You specify "n" because there is enough memory available. Loading c3640-i-mz.122-7b.bin

from 171.68.173.10 (via Ethernet1/0):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! [OK -

5996844/11993088 bytes] Verifying checksum... OK (0x13F0) 5996844 bytes copied in 67.708 secs

(89505 bytes/sec) 3600#

Het kopiëren duurt enkele minuten. Dit keer verschilt per netwerk. Wanneer het kopieerproces is
gestart, worden er berichten weergegeven die aangeven welk bestand benaderd is.

Het uitroepteken "!" geeft aan dat het kopiëren is gestart. Elk uitroepteken geeft aan dat tien
pakketten met succes zijn overgebracht. Een controle-som controle van de afbeelding komt voor
nadat de afbeelding naar het Flash geheugen is geschreven.

Voorbeeld 3: Kopieert de IOS-afbeelding naar flitser: van een andere router

U kunt een router als TFTP-server configureren. Als u de flitser kiest: bestandssystemen, gebruik
de kopie tftp: flitser: opdracht om de afbeelding van TFTP-server naar flitser te kopiëren.

Router-tftp(config)#tftp-server flash:c7200-a3js-mz.122-15.T16.bin

!--- Router-tftp is configured as the TFTP server.

7200#copy tftp: flash:

Address or name of remote host []? 172.22.1.84

Source filename []? c7200-a3js-mz.122-15.T16.bin

Destination filename [c7200-a3js-mz.122-15.T16.bin]?

Accessing tftp://172.22.1.84/c7200-a3js-mz.122-15.T16.bin...

Erase flash: before copying? [confirm]n

Loading c7200-a3js-mz.122-15.T16.bin from 172.22.1.84 (via GigabitEthernet0/1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 19187152 bytes]

Verifying checksum...  OK (0x15C1)

19187152 bytes copied in 482.920 secs (39732 bytes/sec)

Stap 7: Controleer de Cisco IOS-afbeelding in het bestandssysteem



Controleer de afbeelding in het bestandssysteem.

2600#dir flash:

Directory of flash:/

    1  -rw-    29654656                    <no date>  c2600-adventerprisek9-mz.1

24-12.bin

49807356 bytes total (20152636 bytes free)

2600#verify flash:c2600-adventerprisek9-mz.124-12.bin

Verifying file integrity of flash:c2600-adventerprisek9-mz.124-12.bin...........

................................................................................

................................................................................

.............................Done!

Embedded Hash   MD5 : 1988B2EC9AFAF1EBD0631D4F6807C295

Computed Hash   MD5 : 1988B2EC9AFAF1EBD0631D4F6807C295

CCO Hash        MD5 : 141A677E6E172145245CCAC94674095A

Signature Verified

Verified flash:c2600-adventerprisek9-mz.124-12.bin

Raadpleeg de Systeemberichtgids voor informatie over verschillende %SIGNATURE-
foutmeldingen en de gewenste actie.

Stap 8: Controleer het configuratieregister

Config-register waarde-Gebruik het opdracht show versie om deze waarde te controleren. De
waarde wordt weergegeven in de laatste regel van de show versie-uitvoer. Deze moet op 0x2102
worden ingesteld.

2600#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

2600(config)#config-register 0x2102

2600(config)#^Z

Stap 9: Controleer de Opstartvariabele

IOS-afbeelding in de flitser-Als het eerste bestand in de Flitser niet het Cisco IOS-softwarebeeld
is, maar een configuratiebestand, of iets anders, dan moet u een opstarten van het systeem-
verklaring configureren om de gespecificeerde afbeelding te starten. Anders probeert de router te
beginnen met het configuratiebestand of het eerste bestand in de Flash, wat niet werkt. Als er
slechts één bestand in de Flash is en het Cisco IOS-softwarebeeld is, is deze stap niet nodig.

2600#show run | include boot

boot system flash:c2600-adventerprisek9-mz.123-21.bin

2600#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

2600(config)#no boot system

2600(config)#boot system flash:c2600-adventerprisek9-mz.124-12.bin

2600(config)#^Z

//www.cisco.com/en/US/docs/ios/system/messages/guide/consol_smg.html


IOS beeld in sleuf1-de laars variabele die naar de oude IOS van Cisco wijst moet eerst worden
verwijderd en dan moet de router worden geconfigureerd om te beginnen door de nieuwe Cisco
IOS.

 3600# show run | include boot

boot system slot1:c3640-i-mz.120-22.bin

3600#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3600(config)#no boot system

3600(config)#boot system  slot1:c3640-i-mz.122-7b.bin

3600(config)#^Z

Stap 10: De configuratie opslaan en de router opnieuw laden

Sla de configuratie op en herladen van de router.

2600# write memory

2610# reload

Proceed with reload? [confirm]

Jan 24 20:17:07.787: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason:

Reload Command.

Stap 11: Controleer de Cisco IOS-upgrade

Controleer dat de router met het juiste beeld draait.

Nadat het opnieuw laden is voltooid, moet de router het gewenste Cisco IOS-softwarebeeld
uitvoeren. Gebruik de opdracht show version om de Cisco IOS-software te controleren.

2600#show version

00:22:25: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Cisco IOS Software, C2600 Software (C2600-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(12),

RELEASE SOFTWARE (fc1)

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

Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 17-Nov-06 11:18 by prod_rel_team

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(8r) [cmong 8r], RELEASE SOFTWARE (fc1)

2610 uptime is 22 minutes

System returned to ROM by reload

System image file is "flash:c2600-adventerprisek9-mz.124-12.bin"

Hier is de uitvoer van de show versie van 3600 router die Cisco IOS in sleuf1 heeft:

3600#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 3600 Software (C3640-I-M), Version 12.2(7b), RELEASE SOFTWARE (fc1)

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

Compiled Mon 04-Mar-02 20:23 by pwade

Image text-base: 0x600089A8, data-base: 0x60A6A000

ROM: System Bootstrap, Version 11.1(19)AA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (f)



   

Router uptime is 2 minutes

System returned to ROM by reload

System image file is "slot1:c3640-i-mz.122-7b.bin"

cisco 3640 (R4700) processor (revision 0x00) with 59392K/6144K bytes of memory.

Processor board ID 10524422

R4700 CPU at 100Mhz, Implementation 33, Rev 1.0

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

4 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.

125K bytes of non-volatile configuration memory.

4096K bytes of processor board System flash (Read/Write)

20480K bytes of processor board PCMCIA Slot0 flash (Read/Write)

20480K bytes of processor board PCMCIA Slot1 flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

Gerelateerde informatie

Download softwaregebied (alleen geregistreerde klanten)●

Productondersteuning voor routers●

Softwareadviseur (alleen geregistreerde klanten)●

Hoe u een Cisco IOS-softwarerelease kiest●

Compatibiliteitsmatrix PCMCIA en systeeminformatie●

Opmerking over het veld: Cisco IOS TFTP-client kan bestanden niet groter dan 16 MB in
grootte overdragen

●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

https://software.cisco.com/download/navigator.html?referring_site=bodynav
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=prod&level0=268437899&referring_site=bodynav
//tools.cisco.com/Support/Fusion/FusionHome.do?referring_site=bodynav
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
/c/nl_nl/support/docs/ios-nx-os-software/ios-software-releases-121-t/15071-choosing-ios.html?referring_site=bodynav
/c/nl_nl/support/docs/routers/7200-series-routers/6145-pcmciamatrix.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/100/fn13026.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/100/fn13026.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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