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Introdução

Este documento explica como fazer o download de uma imagem de software para um Cisco
2600/2800/3800 Series Router usando um Trivial File Transfer Protocol (TFTP) pela primeira
porta da LAN usando o comando ROMmon tftpdnld.

Notas:

Transferência de TFTP de ROMmon trabalha na primeira porta de LAN somente. Contudo,
para o Cisco 2612, você pode escolher o Token Ring ou a porta de Ethernet rápida.

●

Só é possível fazer download de arquivos para o roteador. Não é possível usar TFTP
ROMmon para obter arquivos do roteador.

●

Transferência não apoia o Route Bridging em portas token ring.●

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.



Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Operação

Primeiramente, você deve ajustar variáveis de ambiente de ROMMON antes da transferência
TFTP. Todos os nomes variável são diferenciando maiúsculas e minúsculas.

Você pode ver os variáveis de ambiente de ROMMON usando o comando set, como mostrado
aqui:

rommon 3 > set

    PS1=rommon ! >

    IP_ADDRESS=172.18.16.76

    IP_SUBNET_MASK=255.255.255.192

    DEFAULT_GATEWAY=172.18.16.65

    TFTP_SERVER=172.18.16.2

    TFTP_FILE=quake/rel22_Jan_16/c2600-i-mz

Estas são as variáveis a serem definidas para tftpdnld:

rommon 3 > set

    PS1=rommon ! >

    IP_ADDRESS=172.18.16.76

    IP_SUBNET_MASK=255.255.255.192

    DEFAULT_GATEWAY=172.18.16.65

    TFTP_SERVER=172.18.16.2

    TFTP_FILE=quake/rel22_Jan_16/c2600-i-mz

Nota: Como detalhado na identificação de bug Cisco CSCdk81077 (clientes registrados somente),
para os Cisco 2600 e 1720 Series Router que executam o tftpdnld do comando rom monitor, o
comando pôde relatar uma comparação da soma de verificação inválida quando carrega imagens
do Cisco IOS Software do Cisco IOS Software Release 12.0(2.2)T ou Mais Recente.

Nota: Como uma ação alternativa a este problema, ajuste o monitor de ROM TFTP_CHECKSUM
variável a 0. Isto é feito definindo o TFTP_CHECKSUM=0 variável do comando set do monitor de ROM,
e então continuando com o procedimento de tftpdnld.

Token Ring

As variáveis a serem configuradas para o Token Ring são mostradas aqui:

TR_1E1R_PORT TR_SPEED_MODE
No Cisco 2612,
essa variável
define a porta
Token Ring ou
Ethernet. 0 = a
porta Ethernet 1 do
uso = padrão de
porta token ring do

Para uma porta token ring, este
conjuntos variáveis o modo da
velocidade e duplexação do anel. 0
= o modo semi-duplex 1 do 4 Mbps
= o modo bidirecional 2 do 4 Mbps =
o modo semi-duplex 3 do 16 Mbps =
padrão do modo bidirecional do 16
Mbps são 2

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/onebug.pl?bugid=CSCdk81077
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do


   

uso são 0

Fast Ethernet

As variáveis a serem definidas para o Fast Ethernet são mostradas aqui.

FE_SPEED_MODE
0 = o modo semi-duplex 1 do 10 Mbps = o modo
bidirecional 2 do 10 Mbps = o modo semi-duplex 3 do
100 Mbps = o modo bidirecional 4 do 100 Mbps = padrão
da autonegociação são 4

Você deve usar o comando sync para salvar variáveis de ambiente ROMmon na RAM não-volátil
(NVRAM).

Exemplo

rommon 3 > set

    PS1=rommon ! >

    IP_ADDRESS=172.18.16.76

    IP_SUBNET_MASK=255.255.255.192

    DEFAULT_GATEWAY=172.18.16.65

    TFTP_SERVER=172.18.16.2

    TFTP_FILE=quake/rel22_Jan_16/c2600-i-mz

Informações Relacionadas

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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