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Sumário

1: Procedimento da bota do barramento serial universal (USB) do processador de rotas (RP-E)
usando o menu básico do sistema de entrada-saída (BIOS) (para ser seguido até CSCvm77427 é
fixo)

2: RP-E à espera Bringup (para ser seguido até CSCvk33106 é fixo)

3: LC Bringup (se for necessário)

1. Procedimento da bota RP-E USB usando o menu BIOS

Note por favor, este procedimento é aplicável da liberação 6.3.1 avante (onde o apoio RP-E foi
introduzido).

Isto não é específico a nenhum tipo do chassi, mas é relevante ao chassi específico RP-E, por
exemplo, nenhuma base modular como 5504, 5508, 5516 com RP-E.

Também, não aplicável para Plataformas fixas.

Passo 1: Prepare o USB com imagem usando este procedimento

Passo 2: Igualmente verifique que o MD5 dos arquivos para se certificar dos índices é o mesmo.

Passo 3: Em um único sistema RP que tenha o USB introduzido, execute um ciclo da potência.

Escape da etapa 4:Press a quebrar no menu BIOS. Nós devemos ver algo como abaixo.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm77427
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk33106
/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/system-setup/60x/b-ncs5500-system-setup-guide-60x/b-system-setup-ncs5k_chapter_0111.html#task_4303B0AE6F10475EBCCB3AD1EA3F5A86


Passo 5: Selecione da “a opção do gerente bota” e pressione-a entram.

Passo 6: Selecione UEFI: Opção incorporado do shell do menu abaixo



Passo 7: Ou pressione toda a chave para deixar cair à alerta de Shell> ou à revelia, o console
deixará cair à alerta do shell.

** Note por favor que a supressão/retrocesso não trabalha aqui. Se qualquer coisa incorreto é
datilografado, não hesite pressionam entram, desde que não impacta o procedimento atual.

Passo 8: Tipo “fs1: ” e pressione entram

** Pague por favor a atenção a que entalhe o USB é introduzido, com base em que, o sistema de
arquivos abaixo poderia variar - entre fs0 e fs1) **

Neste exemplo, o USB é introduzido no slot1.

Etapa 9: Datilografe o “ls” para alistar os índices da “bota” e do “EFI” (o instantâneo inteiro é
fornecido abaixo)

Etapa 10: CD EFI

Etapa 11: ls



Step12: bota do CD

Passo 13: Em cima de alistar os índices, nós devemos ver grub.cfg e bootx64.efi

Passo 14: Datilografe “bootx64.efi” e pressione-o entram. (A aba trabalha a auto termina)



Etapa 15: Baseado no log acima, RP-E está carreg do USB.

Passo 16: Uma vez que o RP vem acima, configurar o username/senha e siga os passos
restantes.

2. RP-E à espera Bringup

Passo 1: Introduza o RP-E à espera no sistema (neste exemplo, o RP1 foi introduzido)

Passo 2: Esta etapa depende do estado do RP-E à espera. Siga por favor qualquer é aplicável.

Nota: O RP de reposição estará enviado com a imagem a mais atrasada à revelia, se não há
nenhuma imagem escolhida colocando a ordem.

Sincronização com o RP-E ativo, executa o comando abaixo do sysadmin RP0, o apoio é
detectado uma vez no inventário.

Execute o comando abaixo do sysadmin RP0 trazer acima o RP à espera.

reload da rede do bootmedia do lugar 0/RP1 do módulo HW sysadmin-vm:0_RP0#



Um pode monitorar o console do RP1 para certificar-se que o PXE interno provocou. Isto
deve trazer acima o RP à espera.

Nota: Se a imagem é corrompida/suprimida de RP-E à espera sincronizações com RP ativo ou
pode usar o booting USB de acordo com “o procedimento da bota RP-E USB usando o menu
BIOS” acima

3. LC Bringup (se for necessário)

Passo 1: Execute o comando abaixo do sysadmin RP0 trazer acima toda a placa de linha. (0/0
por exemplo)

reload da rede do bootmedia do lugar 0/0 do módulo HW sysadmin-vm:0_RP0#
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