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Configurar ajustes da upgrade da imagem do
protocolo de configuração dinâmica host (DHCP)
em um interruptor através do comando line
interface(cli) 

Objetivo
 

A característica da upgrade da imagem do protocolo de configuração dinâmica host (DHCP)
em um interruptor pode ser usada para configurar um servidor DHCP para transferir uma
imagem nova e um arquivo de configuração novo a um ou vário Switches em uma rede. A
imagem e a elevação simultâneas da configuração para todo o Switches nas ajudas da rede
asseguram-se de que cada interruptor novo adicionado a uma rede esteja síncrono com a
rede.
 
A upgrade da imagem DHCP em seu interruptor trabalha em duas maneiras: Configuração
automática DHCP e atualização do automóvel da imagem. Configurar estas características
podia ser muito benéfico em controlar mais de um interruptor ou interruptores elevador da
pilha na rede.
 

Autoconfiguration DHCP — O processo por que o dispositivo de rede recebe seu arquivo de
configuração de um protocolo fixado da cópia (SCP) sobre o server do Shell Seguro (ssh) ou
do Trivial File Transfer Protocol (TFTP) identificado pelo servidor DHCP quando fornecer ou
renovar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT nesse dispositivo. Isto
funciona corretamente somente quando o servidor DHCP é configurado para atribuir
dinamicamente o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do host. À revelia, o
interruptor está permitido como um DHCP Client quando a característica de configuração
automática é permitida.
Atualização da Autoimagem DHCP — Usado com configuração automática DHCP, isto
permite que você transfira uma configuração e uma imagem nova a um ou vário Switches na
rede. Se a auto atualização da imagem é permitida, a imagem flash está transferida e
atualizada. Se a configuração nova é transferida a um interruptor que já tenha uma
configuração, a configuração transferida é adicionada ao arquivo de configuração
armazenado no interruptor.
 

Este artigo fornece instruções em como configurar a upgrade da imagem DHCP em seu
interruptor em duas maneiras: Configuração automática DHCP e atualização do automóvel
da imagem.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software



●

●

●

1.4.5.02 – Sx500
2.2.0.66 – Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurar ajustes da upgrade da imagem DHCP em um
interruptor
 

Importante: Antes que você comece a configuração, um servidor DHCP ativo deve
estabelecer-se na rede com os lugar e os nomes do arquivo de configuração e da imagem
de firmware de seus dispositivos. Os dispositivos na rede são configurados como clientes
DHCP à revelia. Quando os dispositivos são atribuídos seus endereços IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT pelo servidor DHCP, igualmente recebem a informação sobre o
arquivo de configuração e a imagem de firmware.
 
Certifique-se que seu server TFTP ou SCP está configurado. Se o arquivo de configuração
e/ou a imagem de firmware são diferentes de esses usados atualmente no dispositivo, o
dispositivo recarrega-se após ter transferido o arquivo e/ou a imagem. Coloque um arquivo
de configuração no diretório de funcionamento. Este arquivo pode ser criado copiando um
arquivo de configuração de um dispositivo. Quando o dispositivo é carreg, este transforma-
se o arquivo de configuração running.
  

Configurar a configuração automática DHCP e auto ajustes da atualização
 

O autoconfiguration DHCP transfere um arquivo de configuração a um ou vário Switches em
sua rede de um servidor DHCP. O arquivo de configuração transferido transforma-se a
configuração running do interruptor. Não overwrite a configuração da inicialização salvar no
flash, até que você recarregue o interruptor.
 
Nota: Os comandos disponíveis podem variar segundo o modelo exato de seu dispositivo.
Neste exemplo, o interruptor SG350X-48MP é usado.
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor.
 

 
Nota: Neste exemplo, o nome de usuário e senha usado é Cisco/Cisco.
 
Etapa 2. Incorpore o modo de configuração global do interruptor entrando no seguinte:
 

 
Carreg a Auto-configuração do host
 
Etapa 3. Incorpore o comando do modo de configuração global da atualização automática
do host da bota permitir o apoio da auto atualização através do DHCP.
 

 
As opções são:
 

tftp — Somente o TFTP é usado pela configuração automática.
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scp — Somente o SCP é usado pela configuração automática.
auto — A configuração automática usa o TFTP ou o SCP segundo a extensão da
configuração do arquivo. Se esta opção é selecionada, o parâmetro da extensão pode ser
especificado ou, se não, a extensão padrão é usada. Esta é a configuração padrão.
 

- extensão — A extensão de arquivo SCP. Quando nenhum valor é especificado, o scp está
usado. A escala é 1 a 16 caráteres.
 
Nota: Neste exemplo, a bota tftp é usada.
 

 
Etapa 4. (opcional) não incorpora nenhum formulário do comando da auto-configuração do
host da bota desabilitar a configuração automática DHCP.
 

 
Atualização automática do host da bota
 
Etapa 5. Incorpore o comando do modo de configuração global da atualização automática
do host da bota permitir o apoio da auto atualização através do DHCP.
 

 
As opções são:
 

tftp — Somente o TFTP é usado pela atualização automática.
scp — Somente o SCP é usado pela atualização automática.
auto — A configuração automática usa o TFTP ou o SCP segundo a extensão indireta da
imagem do arquivo. Se esta opção é selecionada, o parâmetro da extensão pode ser
especificado ou, se não, a extensão padrão é usada.
 

- extensão — A extensão de arquivo SCP. Quando nenhum valor é especificado, o scp está
usado. A escala é 1 a 16 caráteres.
 
Nota: Neste exemplo, a bota tftp é usada.
 

 
Etapa 6. (opcional) não incorpora nenhum formulário do comando da atualização automática
do host da bota desabilitar a atualização do automóvel DHCP.
 

 
Etapa 7. Retire o modo de configuração global inscrevendo o comando seguinte:



 
show boot
 
Etapa 8. Incorpore o comando do modo exec do privilégio da bota da mostra mostrar o
estado processo da configuração IP DHCP do auto.
 

 
Os ajustes da auto-configuração e da atualização automática do host da bota devem ser
indicados.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes da auto-configuração e da
atualização automática DHCP em seu interruptor com o CLI.
  

Configurar ajustes do servidor TFTP IP DHCP
 

Endereço IP do servidor de TFTP IP DHCP
 
Etapa 1. Incorpore o modo de configuração global do interruptor entrando no seguinte:
 

 
Etapa 2. Incorpore o comando do modo de configuração global do endereço IP do servidor
de TFTP DHCP IP ajustar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
alternativo do server. Este endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT serve
como o endereço padrão usado por um interruptor quando não foi recebido do servidor
DHCP.
 

 
Nota: Para o IP-ADDR, você pode usar o endereço do IPv4, o endereço do IPv6, ou o nome
do sistema do nome de Doman (DNS) do server TFTP ou SCP.
 



 
Nota: Neste exemplo, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT usado é
192.168.1.102.
 
Etapa 3. (opcional) não incorpora nenhum formulário do comando do endereço IP do
servidor de TFTP DHCP IP reverter as configurações padrão.
 

 
Arquivo do TFTP-server IP DHCP
 
Etapa 4. Incorpore o comando do modo de configuração global do arquivo do TFTP-server
DHCP IP ajustar o nome de arquivo completo do arquivo de configuração a ser transferido
do servidor de backup quando não foi recebido do servidor DHCP.
 
[file-path] do arquivo do ipdhcptftp-server SG350X#
 
Nota: Para o caminho de arquivo, você pode dar entrada com o caminho de arquivo e o
nome do arquivo de configuração no server.
 

 
Nota: Neste exemplo, TFTP/config é usado.
 
Etapa 5. (opcional) não incorpora nenhum formulário do comando file do TFTP-server
DHCP IP reverter as configurações padrão.
 

 
Arquivo de imagem do TFTP-server IP DHCP
 
Etapa 6. Incorpore o comando do modo de configuração global do arquivo de imagem do
TFTP-server DHCP IP ajustar o nome de arquivo indireto do arquivo de imagem a ser
transferido do servidor de backup quando não foi recebido do servidor DHCP.
 

 
Nota: Para o caminho de arquivo, você pode dar entrada com o caminho de arquivo e o
nome do arquivo de imagem no server.
 

 



Nota: Neste exemplo, TFTP/image é usado.
 
Etapa 7. (opcional) não incorpora nenhum formulário do comando do arquivo de imagem do
TFTP-server DHCP IP remover o nome de arquivo.
 

 
Etapa 8. Retire o modo de configuração global inscrevendo o comando seguinte:
 

 
Mostre o TFTP-server IP DHCP
 
Etapa 9. Incorpore o comando do modo exec do TFTP-server DHCP da mostra IP ao Exibir
informação sobre o servidor de backup.
 

 
Os ajustes do servidor TFTP IP DHCP devem ser indicados.
 

 
Você deve agora ter configurado os ajustes do servidor TFTP IP DHCP em seu interruptor
com o CLI.
 


	Configurar ajustes da upgrade da imagem do protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) em um interruptor através do comando line interface(cli)
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Configurar ajustes da upgrade da imagem DHCP em um interruptor
	Configurar a configuração automática DHCP e auto ajustes da atualização
	Configurar ajustes do servidor TFTP IP DHCP



