
●

●

●

●

●

Upgrade de firmware e backup no Switches
controlado ESW2 Series 

Objetivo
 

O firmware é o programa que controla os funcionamentos e a funcionalidade do interruptor.
O firmware promovido pode ser feito disponível periodicamente e fornece a segurança
avançada, os novos recursos, as correções de bug ou as elevações do desempenho. O
backup especifica que uma cópia do tipo de arquivo deve ser salvar a um arquivo em um
outro dispositivo. O artigo explica como promover o firmware no Switches controlado
ESW2 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switches controlado ESW2 Series.
  

Elevação/firmware/língua alternativos
 

Etapa1. Para promover o firmware, o início de uma sessão ao utilitário de configuração da
Web e escolher o administração > gerenciamento de arquivo > a elevação/o
firmware/língua alternativos. A elevação/página alternativa do firmware/língua abre:
 

 
Etapa 2. Selecione o método de transferência com que você quer continuar. Há três
métodos de transferência disponíveis:
 

TFTP
HTTP/HTTPS
Se você selecionou através do SCP
 

Estão abaixo as etapas mencionadas para os métodos diferentes de transferência
disponíveis e como promover o firmware usando aqueles métodos.
 
Etapa 3. Se você selecionou o TFTP, incorpore os parâmetros como descrito nesta etapa.
 
Selecione uma das seguintes ações da salvaguarda:
 

A elevação especifica que o tipo de arquivo no dispositivo deve ser substituída com uma nova
versão desse tipo de arquivo situado em um servidor TFTP. 
 
Nota: A ação de backup é permitida somente com o uso do método de transferência de
TFTP. 
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O backup especifica que uma cópia do tipo de arquivo deve ser salvar a um arquivo em um
outro dispositivo.
 

Entre nos seguintes campos:
 

O tipo de arquivo seleciona o tipo de arquivo de destino. Somente os tipos de arquivo válido
são mostrados. (Os tipos de arquivo são descritos na seção dos arquivos e dos tipos de
arquivo).
Definição do servidor TFTP: Selecione se especificar o servidor TFTP pelo IP address ou
pelo Domain Name.
Versão IP: Selecione se um IPv4 ou um endereço do IPv6 estão usados.
Tipo de endereço do IPv6: Selecione o tipo de endereço do IPv6 (se o IPv6 é usado). As
opções são:
 

- Local do link: O endereço do IPv6 identifica excepcionalmente anfitriões em um
link de rede única. Um endereço local de link tem um prefixo de FE80, não é
roteável, e pode ser usado para uma comunicação somente na rede local. Somente
um endereço local de link é apoiado. Se um endereço local de link existe na
relação, esta entrada substitui o endereço na configuração.
 

 
 
 

Global: O endereço do IPv6 é um tipo do IPV6 do unicast global que seja visível
e alcançável de outras redes.
 

Interface local do link: Selecione a interface local do link (se o IPv6 é usado) da lista.
Endereço IP do servidor de TFTP/nome: Incorpore o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT ou o Domain Name do servidor TFTP.
(Para a elevação) nome de arquivo da fonte: Dê entrada com o nome do arquivo de
origem.
(Para o backup) nome de arquivo do destino: Dê entrada com o nome do arquivo de
backup e clique-o então aplicam-se.
 

Etapa 4. Se você selecionou o método HTTP/HTTPS, você pode somente promover.
Incorpore os parâmetros como descrito nesta etapa.
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Tipo de arquivo: Selecione um dos seguintes tipos de arquivo: 
    - Imagem de firmware: Selecione isto para promover a imagem de firmware. 
    - Língua: Selecione isto para promover o arquivo de idioma.
Nome de arquivo: Clique consultam para selecionar um arquivo ou incorporar o nome de
arquivo do trajeto e da fonte a ser usado em transferência e clicá-lo então sobre aplicam-se.
 

 
Etapa 5. Se você selecionou o método SCP (sobre o SSH), veja a autenticação de cliente
SSH para as instruções mencionadas abaixo.
 
Autenticação de servidor de SSH remota: Para permitir a autenticação de servidor de
SSH (que é desabilitada à revelia), o clique edita. Isto toma-o à página da autenticação de
servidor de SSH para configurar o servidor de SSH, e retorna-o a esta página.
 
Use a página da autenticação de servidor de SSH para selecionar um método de
autenticação de usuário SSH (senha ou público/chave privada), ajuste um nome de
usuário e senha no dispositivo (se o método de senha é selecionado), e gerencia uma
chave RSA ou DSA se for necessário.
 
A autenticação de cliente SSH pode ser feita em uma das seguintes maneiras:
 

Use credenciais do sistema do cliente SSH, credenciais permanentes do usuário dos
grupos SSH. Clique credenciais do sistema para ir à página da autenticação de
usuário SSH onde o usuário/senha pode ser uso futuro definitivamente ajustado. 
 
Use únicos credenciais do cliente SSH, entre no seguinte: 
  - Username: Incorpore um username para esta ação da cópia. 
  - Senha:  Incorpore uma senha para esta cópia.
 

Nota: O nome de usuário e senha para únicos credenciais não salvar no arquivo de
configuração.
 
Selecione uma das seguintes ações da salvaguarda:
 

Elevação: Especifica que o tipo de arquivo no dispositivo deve ser substituída com uma nova
versão desse tipo de arquivo situado em um servidor TFTP.
Backup: Especifica que uma cópia do tipo de arquivo deve ser salvar a um arquivo em um
outro dispositivo.
 

Entre nos seguintes campos:
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Tipo de arquivo: Selecione o tipo de arquivo de destino. Somente os tipos de arquivo válido
são mostrados. (Os tipos de arquivo são descritos na seção dos arquivos e dos tipos de
arquivo).
Definição do server SCP: Selecione se especificar o server SCP pelo IP address ou pelo
Domain Name.
Versão IP: Selecione se um IPv4 ou um endereço do IPv6 estão usados.
Tipo de endereço do IPv6: Selecione o tipo de endereço do IPv6 (se usado). As opções são: 
 
- Local do link: O endereço do IPv6 identifica excepcionalmente anfitriões em um link de rede
única. Um endereço local de link tem um prefixo de FE80, não é roteável, e pode ser usado
para uma comunicação somente na rede local. Somente um endereço local de link é apoiado.
Se um endereço local de link existe na relação, esta entrada substitui o endereço na
configuração. 
 
- Global: O endereço do IPv6 é um tipo do IPv6 do unicast global que seja visível
e alcançável de outras redes. 
 
Relação do link local: Selecione a interface local do link da lista.
Endereço IP do servidor/nome SCP: Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT ou o Domain Name do server SCP.
(Para a elevação) nome de arquivo da fonte: Dê entrada com o nome do arquivo de origem.
(Para o backup) nome de arquivo do destino: Dê entrada com o nome do arquivo de backup.
 

 
Etapa 6. O clique aplica-se. Se os arquivos, as senhas e os endereços do servidor estão
corretos, um do seguinte pode acontecer:
 

Se a autenticação de servidor de SSH está permitida (na página da autenticação de servidor
de SSH), e o server SCP está confiado, a operação sucede. Se o server SCP não é confiado,
a operação falha e um erro é indicado.
Se a autenticação de servidor de SSH não é permitida, a operação sucede para todo o server
SCP.
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