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Introdução

Este documento mostra como executar a recuperação da imagem de ponto de acesso em um ISR
(roteador dos Serviços integrados) com um AP802 encaixado.  O método descrito aqui confia no
fato de que a divisória flash AP802 é diretamente acessível do roteador host.  Esta técnica não
pode ser usada de um roteador com um AP801 encaixado; em tais Plataformas, você precisará
de executar a recuperação de imagem AP (Access point) do console AP801 (bootloader.) (como
dizer se você tem um AP801 ou um AP802).

Log do roteador CLI do exemplo

O exemplo dado abaixo foi executado em um 819HWD que executa IO (sistema operacional inter-
redes) 15.2(4)M5.

Índices do flash de roteador

Reformatting o flash AP

O flash:1: o sistema de arquivos é a separação usada pelo AP802.  Em nosso teste, nós
formataremos este sistema de arquivos para limpá-lo limpo, a seguir recarregamos o AP802 para
fazer com que carreg no bootloader AP. (Nota: não reformat o flash AP a menos que necessário -
este é feito aqui para fins ilustrativos.)

Conecte a AP802

Conecte ao console AP802 para verificar que seu flash está agora vazio.

Copie AP IO no flash de roteador

Copie o tarball desejado AP IO de um server do TFTP (protocolo de transferência de arquivo
trivial) na divisória flash principal do roteador.  Neste caso, nós usamos ap802-k9w7-tar.152-
4.JB5.tar que é IO autônomos 15.2(4)JB5.  (Veja as imagens IOS do Access point do artigo

https://supportforums.cisco.com/document/77131/understanding-access-point-ios-images


compreendendo.)

Extraia AP IO

Unbundle o tarball no flash AP (flash:1:), usando o comando de /xtract do alcatrão do arquivo.

Configurar o AP para carreg a imagem IOS nova

O console ao bootloader AP802, e configurar-lo para carreg a imagem IOS.  Note que a imagem
IOS do AP está chamada normalmente flash: /platform-featureset-mx.version/platform-featureset-
mx-version.  Carreg então AP IO.

Limpe o flash de roteador e configurar-lo para autônomo

Suprima agora do tarball do flash de roteador, como é precisado já não.  Igualmente enderece a
mensagem de "WLAN_AP_SM-6-UNIFIED_IMAGE", que indica que o roteador pensa que o AP
deve executar IO de pouco peso, assim que nós precisamos de usar o comando do bootimage
serviço-módulo-WLAN n dizer ao roteador que o AP é ser executado autônomo (ou peso leve).

Como dizer se um ISR tem AP801 ou AP802

P: Como você diz se um ISR tem um AP801 ou um AP802?

A1. Faça uma versão da mostra no AP.

A2. http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/800-series-routers/brochure-listing.html > carta
de comparação do Cisco 800 Series ISR
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