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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u bepaalde systeemparameters kunt wijzigen met behulp van CLI-
opdrachten op Catalyst 9000 switches die Cisco® IOS-XE gebruiken. Deze opdrachten zijn een
alternatief voor het wijzigen van de configuratie-register waarde op Cisco® IOS.

Probleem

Config-register is een 16-bits waarde van het softwareregister die in NVRAM vooraf is ingesteld en
die op verschillende manieren kan worden gebruikt om switchgedrag te wijzigen, zoals:

hoe de schakelaar start (in ROMmon, NetBoot)●

Opties tijdens het opstarten (configuratie negeren, opstartberichten uitschakelen)●

Consolesnelheid (baudrate voor een terminalemulatiesessie)●

Op Classic platforms die op Cisco IOS software lopen, kan het configuratieregister van de
configuratiemodus worden ingesteld met behulp van het configuratie-register opdracht of van
ROM die het confronterende bevel gebruikt. De show versieopdracht staat toe om de huidige
instelling van het configuratieregister te bekijken.

Op Catalyst 9000 switches die op Cisco IOS-XE lopen, was het configuratie-register opdracht nog
beschikbaar om te configureren en de huidige instelling is ook weergegeven in show versie, maar
de eigenlijke configuratie-register opdracht was ineffectief en veroorzaakte een storing.

Dit is omdat Cisco IOS-XE deze configuratie-register opdracht niet gebruikt en alternatieve CLI
opdrachten biedt om hetzelfde af te handelen.

Opmerking: De onjuiste weergave van de waarde van het configuratieregister bij de uitvoer
van de show versie wordt verwijderd van 16.12.4 en 17.3.1 release en verder.

Oplossing

Hier zijn de gelijkwaardige CLI-opdrachten op Cisco IOS-XE die gebruiker toestaan om dezelfde
taken uit te voeren die gedaan worden door de waarde van het configuratie-register op Cisco IOS
in te stellen.

Bediening IOS-registratiewaarde Equivalent IOS-XE CLI



configuratie
Normaal gesproken starten 0x2102 Switch (configuratie)#no-laars
Opstarten tegen roemen 0x0,0x210 Schakelaar (configuratie)#aars

Breken/Breken inschakelen 0x2120/ resterende
registerwaarden Switch ()#[no]laars-break

Baud/console-lijnsnelheid instellen 

0x102, 0x2101, 0x2102,
0x2142 : Snelheid: 9600
baud
0x1202: Snelheid: 1200
baud
0x2120, 0x2122,
0x2124: Snelheid: 19200
baud
0x2902: Snelheid: 4800
baud
0x2922: Snelheid: 38400
baud
0x3122: Snelheid: 57600
baud
0x3922: Snelheid: 115200
baud
0x3902: Snelheid: 2400
baud  

Switch (configuratie)#line console 0
Schakelaar (configuratie-lijn)#snelheid? 
<0-4294967295> Doorsturen en ontvangen
snelheden

Opstarten negeren 0x2142 Switch (configuratie)#system negeert
startupfig

Negeert break

0x102, 0x2101, 0x2102,
0x212, 0x21,24, 0x2142,
0x2902, 0x292, 0x3122, 0x
3902, 0x3922

Switch (configuratie)#[no]laars 
Switch ()#[no]laars-break

Wachtwoordherstel uitschakelen 0x102 Switch (configuratie)#systeem schakelt
wachtwoordherstel uit

Opmerking: Als een systeem dat op Cisco IOS-XE wordt uitgevoerd niet vijf opeenvolgende
keer in minder dan 25 minuten uptime kan starten voor elke herlading, dan stelt de software
automatisch de variabele MANUAL_BOOT="yes" in. Met andere woorden als een systeem
om welke reden dan ook niet start, start het na 5 opeenvolgende pogingen automatisch op
ROMmon.

Als zowel het wachtwoord negeren als het wachtwoord uitzetten is ingeschakeld, worden de
respectievelijke ROMmon variabelen ingesteld.

SWITCH_DISABLE_PASSWORD_RECOVERY=1
SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFK=1

Als beide variabelen worden ingesteld, leidt de schakelaar tijdens bootup om te bevestigen
alvorens het opstartbeeld te wissen.

Booting...

<snip>

Both ignore startup configuration and disable password are set

This will result in erasing the startup config



Do you want to Erase the config? Default: n, Answer y/n:

User response is YES, erasing the startup config

Removing FIPS Key. Disabling FIPS MODE

All TCP AO KDF Tests Pass

service password-encryption

service password-recovery noconfirm
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