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A upgrade de firmware/backup e a imagem
trocam no SG350XG e no SG550XG 
Objetivos
 

Este objetivo deste documento é explicar como promover, backup ou trocar o firmware no
Switches SG350XG e SG550XG.
 
Usar o firmware mais recente é um melhor prática para a Segurança e o desempenho. Mais
de uma versão de firmware pode ser salvar no interruptor e pode ser trocada quando
desejada. As versões de firmware podem igualmente ser suportadas. Isto pode ser útil
salvar cópias de segurança do firmware em caso da falha de dispositivo.
  

Dispositivos aplicáveis
 

SG350XG
SG550XG
  

Versão de software
 

v2.0.0.73
  

Tabela das etapas
 

Login
Atualização/firmware alternativo 

Método: HTTP/HTTPS
Método: USB
Método: TFTP
Método: SCP

Imagem da troca
  

Login
 

Nota: Os seguintes screenshots são do indicador avançado. Isto pode ser firmado clicando
a lista de drop-down do modo de exibição situada no direita superior da tela
 



●

 
Etapa 1. Entre às operações do utilitário de configuração e do chooseAdministration > do
gerenciamento de arquivos > do firmware da Web. A página das operações do firmware 
abre.
 

 
Nota: Você pode ver o arquivo e a versão de firmware atual no campo do arquivo de
firmware ativo e no firmware ativo Versionfield.
 
Etapa 2. Clique o botão de rádio desejado na área de tipo de operação.
 

 
As opções são descritas como segue:
 

Atualizações de firmware da atualização o firmware do dispositivo. 



●

●

 
Firmware alternativo – Cria um backup do firmware do dispositivo. 
 
Imagem da troca – Muda o firmware do dispositivo com o um armazenado na memória Flash
do dispositivo. 
 
 

Atualização/firmware alternativo

Etapa 1. Clique o botão de rádio na seção do método da cópia para o método desejado de
transferir o arquivo.

As opções são descritas como segue:
 

HTTP/HTTPS – Usa as facilidades fornecidas pelo navegador.
 

●

USB – Usa o porta usb do Switches.
 

●

TFTP – O Trivial File Transfer Protocol (TFTP) é um protocolo de transferência do arquivo
simples de que permita que um cliente obtenha ou ponha um arquivo em um host remoto.
 

●

SCP (transferência de arquivo através do SSH) – A cópia segura Protocol(SCP) apoia
transferências de arquivo entre anfitriões em uma rede. Usa o Shell Seguro (ssh) para
transferência de dados e usa os mesmos mecanismos de autenticação, desse modo
assegurando a autenticidade e a confidencialidade dos dados no trânsito.
 

●

HTTP/HTTPS

Etapa 1. Clique o botão Browse no campo de nome de arquivo para selecionar o arquivo de
imagem para ser atualizado. Esta etapa não é relevante para o backup pelo HTTP/HTTPS.



Etapa 2. O clique aplica-se.

Etapa 3. Navegue o toAdministration > a repartição. A página da repartição abre.

Etapa 4. Repartição do clique. Uma janela de confirmação aparecerá.

Etapa 5. Aprovação do clique.



Nota: O dispositivo recarregará agora que desligará a sessão atual. Uma vez a repartição
está completa, uma sessão nova conectará.

USB

Etapa 1. Inscreva o trajeto do arquivo de imagem situado no USB no campo de nome de
arquivo.

Etapa 2. O clique aplica-se.

Etapa 3. No utilitário de configuração e no chooseAdministration > na repartição da Web. A
página da repartição abre.

Etapa 4. Repartição do clique.



Etapa 5. Uma janela de confirmação aparecerá. Clique em OK.

Nota: O dispositivo recarregará agora que desligará a sessão atual. Uma vez a repartição
está completa, uma sessão nova conectará.

TFTP

Etapa 1. Selecione o botão de rádio correspondente para como você gostaria de definir o
servidor TFTP. O server pode ser definido pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT ou por nome. Se você selecionou por nome, salte para pisar 5.

Etapa 2. (opcional) seleciona a versão do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT do server. Se a versão 4 é faixa clara selecionada a pisar 5.



As opções são descritas como segue:

IPv4 – Um endereço de 32 bits (de quatro-byte).●

IPv6 – Um sucessor ao IPv4, consiste em um endereço do 128-bit (8-byte).●

Etapa 3. (opcional) seleciona o tipo de endereço do IPv6. Você pode selecionar o link local
ou global para seu tipo de endereço. Se global foi selecionado, saltam para pisar 5.

Etapa 4. (opcional) seleciona o VLAN desejado da lista de drop-down da interface local do
link.

Etapa 5. Incorpore o nome ou o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
server ao endereço IP do servidor/campo de nome.



Nota: O seguinte campo depende da opção selecionada em etapa 1.

Etapa 6. Dê entrada com o nome de arquivo no campo da fonte/nome de arquivo do
destino.

Nota: O seguinte campo é intitulado nome de arquivo do destino para o backup pelo TFTP.

Etapa 7. O clique aplica-se.

SCP (transferência de arquivo através do SSH)

Etapa1. Para permitir a autenticação de servidor de SSH (que é desabilitada à revelia), o
clique edita pela autenticação de servidor de SSH remota. Isto toma-o à página do cliente
SSH UserAuthentication para configurar o usuário SSH.



Nota: Para obter mais informações sobre do sistema do cliente SSH as credenciais referem
o artigo da autenticação de usuário SSH.

Etapa 2. Selecione a autenticação SSH desejada no campo da autenticação de cliente SSH.

As opções disponíveis são definidas como segue:

Use credenciais do sistema do cliente SSH – Ajusta credenciais permanentes do usuário
SSH. Clique

●

As credenciais do sistema a ir à autenticação de usuário SSH paginam onde o usuário/senha
pode ser uso futuro definitivamente ajustado

●

Use únicos credenciais do cliente SSH – Ajusta únicos credenciais do usuário SSH.●

Nota: Para obter mais informações sobre do sistema do cliente SSH as credenciais referem
o artigo da autenticação de usuário SSH.

Etapa 3. (opcional) incorpora o nome de usuário e senha desejado a seus campos
respectivos.



Etapa 4. Selecione o botão de rádio correspondente para como você gostaria de definir o
server SCP. O server pode ser definido pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT ou por nome. Se você selecionou por nome, salte a etapa 8.

Etapa 5. (opcional) seleciona a versão do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT do server. Se a versão 4 é faixa clara selecionada a etapa 8.

As opções são descritas como segue:

IPv4 – Um endereço de 32 bits (de quatro-byte).●

IPv6 – Um sucessor ao IPv4, consiste em um endereço do 128-bit (8-byte).●

Etapa 6. (opcional) seleciona o tipo de endereço do IPv6. Você pode selecionar o link local



ou global para seu tipo de endereço. Se global foi selecionado, saltam a etapa 8.

Etapa 7. (opcional) seleciona o VLAN desejado da lista de drop-down da interface local do
link.

Etapa 8. Incorpore o nome ou o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
server ao endereço IP do servidor/campo de nome.

Etapa 9. Dê entrada com o nome de arquivo no campo da fonte/nome de arquivo do
destino.



Nota: O campo é intitulado nome de arquivo do destino para o backup pelo SCP.

Etapa 10. O clique aplica-se.

Imagem da troca

Etapa 1. Selecione o arquivo de firmware que você quer ser ativo após a repartição da
imagem ativa após a lista de drop-down da repartição.

Etapa 2. O clique aplica-se.



Etapa 3. No utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a repartição. A
página da repartição abre.

Etapa 4. Repartição do clique. Uma janela de confirmação aparecerá.

Etapa 5. Aprovação do clique.



Nota: O dispositivo recarregará agora que desligará a sessão atual. Uma vez a repartição
está completa, uma sessão nova conectará.

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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