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Introduction

As imagens de firmware residem no mesmo local da memória da placa de controle que as
imagens de configuração. As placas de controle incluem o Network Processor Module (NPM) e a
BPX Controller Card (BCC). As placas de controle não podem acomodar imagens de firmware e
configuração simultaneamente. Uma mensagem de erro é exibida depois que o comando
getfwrev card-type firmware-revision nodename é usado se o local da placa de controle já estiver
sendo usado por outra imagem de firmware ou uma imagem de configuração salva. A mensagem
de erro Configuration Image Present é exibida para uma imagem de configuração preexistente.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

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

Convenções

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Verifique se a memória está pronta para uma imagem de

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


firmware

Use o comando dspfwrev para verificar se o local da memória está disponível para armazenar
uma imagem de firmware. O campo de status da tela indica se há outro firmware ou outra imagem
de configuração presente.

Limpe uma imagem de configuração da memória

Conclua estes passos para limpar uma configuração da memória da placa de controle:

Verifique se a imagem não é necessária.1.
Use o comando savecnf clear.2.

Limpe uma imagem de firmware da memória

Conclua estes passos para limpar uma imagem de firmware da memória da placa de controle:

Verifique se a imagem não é necessária.1.
Use o comando getfwrev card-type 0.0 nodename.Observação: não use o curinga asterisco
(*) no lugar do nome do nó. O curinga modifica o comando para aplicar a todos os switches
(IPXs, IGXs e BPXs) na sua rede—use com extremo cuidado.

2.

Erros de download do firmware

Um download de firmware pode não ser bem-sucedido e o erro de software 2113 pode ser
registrado quando você usa o comando dspswlog. Isso ocorre quando um dos arquivos que faz
parte da imagem do firmware está corrompido. Uma imagem corrompida pode ocorrer quando
não é baixada com êxito para uma máquina do StrataView (Cisco WAN Manager) ou para um
servidor de arquivos antes que seja feita uma tentativa de download da imagem para um nó.
Conclua estes passos para verificar as extensões dos arquivos na imagem para determinar se a
imagem contém um arquivo corrompido:

Faça um logon no sistema no qual os arquivos estão armazenados e vá para o diretório
apropriado. Por exemplo, eles podem ser armazenados em um StrataView (Cisco WAN
Manager) no diretório /usr/users/svplus/images/ipxbpx.

1.

Para ambientes UNIX, use o comando ls -l para obter uma lista detalhada dos arquivos. O
último arquivo em cada imagem de firmware deve ter a extensão .img.

2.

Use o comando validation_image /filepath/filename.img em uma janela xterm na estação de
trabalho StrataView Plus ou Cisco WAN Manager para verificar se as imagens de firmware
estão corrompidas. Por exemplo, use o comando validation_image
/usr/users/svplus/images/ipxbpx/abe.img para validar a imagem do firmware para o UXM
A.B.E. A verificação de verificação de redundância cíclica (CRC) é exibida na tela para cada
arquivo na imagem.

3.

Caso suspeite que uma imagem esteja corrompida, recarregue-a no StrataView (Cisco WAN
Manager) ou no servidor e tente fazer download para o nó novamente.

4.
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