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Inleiding

Firmware kan worden gedownload naar een IPX, IGX of BPX met TFTP op een Sun (UNIX)
werkstation of het Hewlett-Packard OpenView (HP OV) StrataCom hulpprogramma's.

Voorwaarden

Conventies

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

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

UNIX-werkstation, IGX of BPX

Als u TFTP-firmware op een BPX of IGX vanaf een PC wilt gebruiken, raadpleegt u TFTP op een
PC om WAN-switchsoftware en -firmware te downloaden

De firmware downloaden

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml  
http://www.cisco.com/warp/customer/74/156.html
http://www.cisco.com/warp/customer/74/156.html


In dit gedeelte wordt beschreven hoe u firmware voor- en downloaden op een IPX, IGX of BPX.

Voorbereiden op de download

Voer deze stappen uit om zich voor te bereiden op het downloaden van de firmware:

Controleer op het UNIX-werkstation of de firmware niet gecomprimeerd is en noteer de map
waarin de firmware zich bevindt.unx server% ls <—gebruik de opdracht "ls" om te controleren
of de bestanden er zijnABU.000 ABU.001 ABU.002 ABU.003 ABU.004 ABU.004 ABU.006 ABU.007

ABU.008 ABU.009 ABU.010 ABU.011 ABU.0 ABU.013 ABU.014 ABU.014 ABU.015 ABU.016 ABU.017

ABU.018 ABU.img ABUread.me ab09.000 ab09.img ab09read.meunx server% pwd <—Gebruik de

opdracht "pwd" om het directory pad te halen/usr/users/svplus/images/ipxbpx

1.

Gebruik in de IPX, IGX of BPX de opdracht Connected Grid om het IP-adres van het UNIX-
werkstation te configureren dat u gebruikt om de firmware van de schakelaar te
downloaden.Controleer dat zowel Ping als Telnet connectiviteit tussen de TFTP server en de
schakelaar bestaat.Opmerking: Het is niet vereist de opdrachten cnfdlparm 8 en nffunc 6 toe
te staan wanneer de TFTP-methode wordt gebruikt.

2.

Download de firmware met TFTP-enabled Unix Workstation

Voltooi deze stappen om de firmware te downloaden met behulp van een TFTP-enabled UNIX-
werkstation:

Maak een firmware-aanvraagbestand met de naam dnld.fw, dat deze parameters specificeert
op het UNIX-werkstation:Tftp_request— gebruikt door IGX of BPX om de ftp aanvraag terug
te plaatsen naar het werkstationIP-het IP-adres van het UNIX-werkstationPadName—het
pad dat de afbeeldingen bevatCardName—het kaarttype dat moet worden
bijgewerktRevNum—De herziening van de firmware die wordt geladenFileName—optioneel;
Gebruik dit veld als u het exacte bestand wilt specificeren.Opmerking: Dit is soms nodig
wanneer de bestandsnaam een combinatie heeft van hoofdletters en kleine letters, of
wanneer de naam vreemd is. De switch zoekt eerst een bestand met dezelfde naam als de
"RevNum.img" in alle kleine letters en probeert vervolgens alle hoofdletters in zijn eentje,
maar probeert nooit iets anders. Als u ziet dat uw ".img"-bestand een andere naam heeft dan
het RevNum, dan moet u dit veld gebruiken.Opmerking: U mag niet ".img" invoeren. De
switch doet dat op zichzelf.Hieronder staat een voorbeeldbestand dnld.fw. In dit voorbeeld
worden deze parameters gebruikt:IP-adres van UNIX-werkstation = 10.10.10.10IP-adres van
IGX = 10.10.10.20Map-pad waar code op het UNIX-werkstation =
/usr/gebruikers/svplus/beelden/ipxbpx staatNaam van de te verbeteren kaart =
UXMHerziening van firmware bijgewerkt tot = ABU moet rechtop staanDe naam van het
firmware bestand = ABU —Omdat mijn ".img"-bestand ABU.img heet. In dit geval hoefde ik
dit optionele veld niet toe te voegen. Het wordt hier alleen toegevoegd voor de
volledigheid.Het vetgedrukte type moet precies worden geschreven zoals het hier verschijnt.
De rest is afhankelijk van uw specifieke instelling en is waarschijnlijk anders dan wat hier
wordt weergegeven.
unix-server% more dnld.fw

! --- The more command displays the file contents.

Tftp_Request

IP:10.10.10.10

PathName:/usr/users/svplus/images/ipxbpx

CardName:UXM

1.



RevNum:abu

FileName:ABU

Opmerking:  Als u dit bestand op een pc maakt met Microsoft Word, of iets dergelijks,
worden er oneven tekens ingevoegd waardoor het TFTP mislukt. Indien mogelijk kunt u dit
op het UNIX-werkstation maken.
Breng het dnld.fw-bestand over naar de doelswitch (met TFTP). In het onderstaande
voorbeeld start u de TFTP-sessie eerst naar het IP-adres van uw IGX of BPX met de
opdracht ip-adres van de tftp. Ten tweede zet u de TFTP-sessie in binaire modus (met de
bin-opdracht) en ten slotte zet u het dnld.fw-bestand over naar de switch door de put dnld.fw-
opdracht te gebruiken. Dit is een voorbeeld:
unix-server% tftp 10.10.10.20

tftp> bin

tftp> put dnld.fw

tftp> quit

Gebruik het bevel van het logboek om te verifiëren de firmware werd gevonden op de UNIX
server en dat werd gedownload.Opmerking: In het onderstaande voorbeeld is ABU
gevonden.U kunt de opdrachten dspfworv en dspdnld gebruiken om de download te
controleren nadat deze is gevonden. Let op de status.Elke reeks getallen vertegenwoordigt
één van de firmware bestanden die worden gedownload naar de switch. Als u de uitvoer van
dit scherm bekijkt, ziet u elke set van het aantal stappen totdat het bestand wordt
overgebracht. Wanneer elke individuele bestandsoverdracht is voltooid, worden de getallen
weergegeven in "omgekeerde video".U kunt ook de sneop host tftp_host_name poort 69
gebruiken om de download op het UNIX-werkstation te controleren. Echter, meestal hebt u
basistoegang tot het werkstation nodig.

2.

Wanneer de status die wordt weergegeven met de opdracht dspfworv volledig is, is de
schakelaar klaar om de firmware op de kaart te branden.Gebruik de opdracht burnfworv rev-
number om de firmware op de kaart te branden. Raadpleeg voor meer informatie de firmware
document Upgradefirmware voor niet-controlekaarten.

3.

Firmware downloaden met HP OpenView StrataCom hulpprogramma’s

Voltooi deze stappen, van het hoofdvenster van HP OV, om firmware te downloaden met HP OV
StrataCom hulpprogramma's:

Selecteer de OV StrataCom submap topologie.1.
Selecteer het knooppunt in de submap.2.
Selecteer de DownloadCom/Image Download van de vervolgkeuzelijst.3.
Selecteer de afbeelding die u in het pop-upvenster wilt downloaden.4.
Klik op Download (Downloaden).HP OV maakt nu een TFTP-aanvraagbestand en zet het
over naar het knooppunt. Het knooppunt vraagt de afbeelding vanaf de locatie die in het
aanvraagbestand gespecificeerd is. Het voordeel van het gebruik van deze methode is dat
het pop-upvenster waarnaar in Stap 4 hierboven wordt verwezen alleen beelden toont die
geldig zijn voor het type switch dat u gebruikt. Het nadeel is dat een groot aantal downloads
meerdere iteraties vereist omdat er geen manier is om meerdere switches voor één
download te selecteren. Als downloads voor dit type kaart niet worden ondersteund, wordt de
status van het pop-upvenster nooit volledig weergegeven.

5.

http://www.cisco.com/warp/customer/74/122.html
http://www.cisco.com/warp/customer/74/122.html
http://www.cisco.com/warp/customer/74/122.html


   

TFTP-foutcodes

U kunt deze fouten tijdens het TFTP-downloadproces tegenkomen:

Foutcode 4: Illegale TFTP-toepassingsmodus Een veldfout (type) is in het TFTP-
aanvraagbestand of de overdrachtmodus is ingesteld op ASCII. Wijzig de overdrachtmodus in
BIN.

●

Foutcode 72: Verandering van SW-herziening gaande Er is een download van de wisselsoftware
gaande. U moet wachten tot de softwaredownload is voltooid.

●

Foutcode 75: Ongeldig revisie nummer rev komt niet overeen met kaarttype De kaart die in het
veld CardName in het bestand dnld.fw is gespecificeerd, is niet geldig. Dit veld is
hoofdlettergevoelig en het moet hoofdletters zijn. Elke kleine letters geven deze foutcode ook
weer.

●

Foutcode 78: Kaart ondersteunt FW-downloads niet●

Foutcode 79: Downloadruimte niet GRATIS Er staat een configuratiebeeld in de RAM van de
schakelaar. Gebruik de opdracht Opslaan om het configuratiebeeld te verwijderen.

●

Foutcode 80: SV+ is niet geautoriseerd om FW/SW dnld te starten Het IP-adres dat met de
opdracht Complexit is ingevoerd, komt niet overeen met het IP-adres van het UNIX-
werkstation dat u gebruikt. Controleer het IP-adres dat u in de opdracht crowdsourcet hebt
ingevoerd.

●

Time out overdracht Het opgegeven IP-adres is niet bereikbaar of er is een andere firmware-
download gaande.

●

Ongeldige string Het dnld.fw-bestand is in DOS- of Windows-indeling op afzonderlijke regels,
of er zijn veldnamen die niet correct zijn getypt.

●

Bestand te groot Het dnld.fw-bestand is waarschijnlijk beschadigd, of is opgeslagen in
Microsoft Word- of Rich Text Format (RTF).

●

Bestand niet gevonden Controleer de serverwortel en de configuratie van de PadName. Het
beeldbestand (.img) moet een kleine bestandsextensie hebben.

●

Gerelateerde informatie

Downloads - WAN-switchingsoftware●

Technische ondersteuning - Cisco-systemen●

http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=274259371&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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