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Introdução

Este original explica como usar a imagem de backup em um controlador do Wireless LAN (WLC).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conhecimento de como configurar o WLC e o Access point de pouco peso (REGAÇO) para a
operação básica

●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Algum Cisco WLC que executa AireOS e versão do BootLoader de Cisco: 8.5.103.0.●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Preliminar e imagens de backup em WLCs

O WLC, como padrão, mantém duas imagens. Essas imagens são a imagem primária e a
imagem de backup. A imagem primária é a imagem ativa usada pelo WLC, e a imagem de



backup é usada como um backup para a imagem ativa.

O bootloader do controlador (ppcboot) armazena uma cópia da imagem preliminar ativa e da
imagem de backup. Se a imagem preliminar se torna corrompida, você pode usar o bootloader
para carreg com a imagem de backup.

Configurar

Você pode mudar a imagem ativa usando qualquer um dos seguintes dois métodos: Durante o
processo de boot ou manualmente a mudança da imagem de boot ativa.

Durante o processo de boot

Supondo que o controlador tem uma imagem de backup válida, recarregue o controlador. Durante
o processo de boot no controlador, pressEsckey para ver opções adicionais. Você é alertado
escolher uma opção do seguinte:

Execute a imagem preliminarExecute a imagem de backupMude a imagem de boot
ativaCancele a configuraçãoAtualize manualmente imagensChooseOption 3: Mude o
imagefrom ativo da bota o menu da bota para ajustar a imagem de backup como a imagem
de boot ativa. O controlador, quando recarregado, botas com a imagem ativa nova.

1.

Cisco bootloader . . .

Cisco BootLoader Version : 8.5.103.0 (Cisco build) (Build time: Jul 25 2017 - 07:47:10)

Octeon unique ID: 03c000610221f31e0057

OCTEON CN7240-AAP pass 1.3, Core clock: 1500 MHz, IO clock: 800 MHz, DDR clock: 1067 MHz

(2134 Mhz DDR)

DRAM: 8 GiB

Clearing DRAM...... done

CPLD Revision : a5

Reset Reason : Soft reset due to RST_SOFT_RST write

SF: Detected S25FL064A with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB

MMC: Octeon MMC/SD0: 0 (Type: MMC, Version: MMC v5.1, Manufacturer ID: 0x15, Vendor: Man

150100 Snr 0707a546, Product: BJNB4R, Revision: 0.7)

Net: octmgmt0, octmgmt1, octeth0, octeth1, octeth2, octeth3, octeth4, octeth5, octeth6

SF: Detected S25FL064A with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB

Press <ESC> now to access the Boot Menu...

============================================================

Boot Loader Menu

============================================================

1. Run primary image (8.8.111.0) - Active

2. Run backup image (8.5.131.0)

3. Change active boot image

4. Clear configuration

5. Manually update images

------------------------------------------------------------

Enter selection:

2.

Nota: Umas versões mais velhas do BootLoader de Cisco puderam mostrar opções de menu
levemente diferentes.



Manualy através do CLI

Você pode igualmente manualmente mudar a imagem de boot ativa do controlador que usa a
bota da configuração {preliminar | comando do backup}.

Cada controlador pode carreg fora da imagem de SO preliminar, previamente carregada ou
carreg fora da imagem de backup, uma imagem de SO que seja carregada mais cedo. Para
mudar a opção da bota do controlador, use o comando boot da configuração. À revelia, a imagem
preliminar no controlador é escolhida como a imagem ativa.

(Cisco Controller) >config boot ?

primary Sets the primary image as active.

backup Sets the backup image as active.

(Cisco Controller) >

Manualmente através do GUI 

Escolha comandos > bota da configuração a navegar à página da imagem de boot da
configuração, que indica o preliminar e as imagens de backup presentemente disponíveis no
controlador e igualmente indica a imagem atual no uso que mostra como (active).

1.

Da lista de drop-down da imagem, escolha a imagem a ser usada como a imagem ativa.2.
Clique em Apply.3.
Salvar a configuração e recarregue o controlador.4.

O controlador, quando recarregado, botas com a imagem que você escolheu.

Para remover ou sobrescrever uma imagem no WLC, reinicie o WLC com a imagem que você
quer manter e executar um upgrade. Esta maneira, a imagem nova substitui a imagem preliminar.

Nota: A imagem de backup previamente existente será perdida.

Verificar 

No controlador GUI, para ver a imagem ativa que o controlador está usando atualmente, escolha
o monitor > o sumário a navegar à página de sumário e para ver a versão de software colocar.

Ou você pode ir aos comandos > à bota da configuração a navegar à página da imagem de boot
da configuração, e a imagem running aparecerá como (active):



No controlador CLI, use o comando show boot ver o preliminar e a imagem de backup atuais no
controlador.

(Cisco Controller) >show boot

Primary Boot Image............................... 8.8.111.0 (default) (active)

Backup Boot Image................................ 8.5.131.0

(Cisco Controller) >

Referências
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