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Configurar ajustes da upgrade da imagem do
protocolo de configuração dinâmica host (DHCP)
em um interruptor 

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.
 

Configuração automática 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 imagem DHCP auto — 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
 

Sx200 Series
Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
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Versão de software
 

1.4.5.02 – Sx200 Series, Sx300 Series, Sx500 Series
2.2.0.66 – Sx250 Series, Sx350 Series, série SG350X, série Sx550X
  

Configurar a 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 ajustes da configuração automática DHCP
 

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.
 
Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web escolhe então o 
administração > gerenciamento de arquivo > a configuração automática DHCP/atualização
da imagem.
 

 
Nota: Se você tem um Sx250, um Sx350, um SG350X, ou um Sx550X, interruptor a modo
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avançado escolhendo avançado da lista de drop-down do modo de exibição.
 

 
Etapa 2. Certifique-se que a configuração automática através do DHCP para permitir a 
caixa de verificação está verificada.
 

 
Nota: A configuração automática através do DHCP é permitida à revelia.
 
Etapa 3. Escolha uma opção da área do protocolo da transferência. Os arquivos de
configuração e as imagens de firmware podem ser transferidos de um TFTP ou de um
server SCP.
 

 
As opções disponíveis são:
 

Automóvel pela extensão de arquivo — Se esta opção é escolhida, uma extensão de arquivo
definida pelo utilizador indica que os arquivos com a extensão específica estão transferidos
usando o SCP sobre o SSH, quando os arquivos com outros Ramais forem transferidos
usando o TFTP. Por exemplo, se a extensão de arquivo especificada é .xyz, todos os
arquivos com a extensão .xyz são transferidos usando o SCP, e os arquivos com os outros
Ramais são transferidos usando o TFTP. A extensão padrão é .scp e esta opção é escolhida
à revelia.
TFTP somente — A transferência é feita com o TFTP apesar da extensão de arquivo do
nome de arquivo da configuração.
SCP somente — A transferência é feita com o SCP (sobre o SSH) apesar da extensão de
arquivo do nome de arquivo da configuração.
 

Nota: Neste exemplo, o TFTP somente é escolhido.
  

Configurar a atualização do automóvel da imagem DHCP
 

O auto download de imagem é feito usando um arquivo de imagem indireto. O arquivo de
imagem indireto é um arquivo de texto que contenha o trajeto ao arquivo de imagem real
(por exemplo: Root\xx01-41022.ros) qual é transferido arquivos pela rede em um server
TFTP ou SCP. O dispositivo compara o nome de arquivo da imagem flash pedida com a
imagem armazenada no flash. Se os nomes de arquivo são diferentes, a seguir o dispositivo
transferirá a imagem nova de um server TFTP ou SCP, escreve a imagem baixada para
piscar, e recarrega então o dispositivo ou a pilha.
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Importante: Certifique-se de que o servidor DHCP está configurado com as seguintes
opções:
 

DHCPv4 — Opção 125 (nome de arquivo indireto)
DHCPv6 — Opções 60 (nome do arquivo de configuração mais o nome de arquivo indireto da
imagem, separado por uma vírgula)
 

Etapa 4. Certifique-se que a auto atualização da imagem através do DHCP para permitir a 
caixa de verificação está verificada.
 
Nota: Esta característica é permitida à revelia.
 

 
Etapa 5. Escolha uma opção da área do protocolo da transferência.
 

 
As opções disponíveis são:
 

Automóvel pela extensão de arquivo — Se esta opção é escolhida, uma extensão de arquivo
definida pelo utilizador indica que os arquivos com a extensão específica estão transferidos
usando o SCP sobre o SSH, quando os arquivos com outros Ramais forem transferidos
usando o TFTP. Por exemplo, se a extensão de arquivo especificada é .xyz, todos os
arquivos com a extensão .xyz são transferidos usando o SCP, e os arquivos com os outros
Ramais são transferidos usando o TFTP. A extensão padrão é .scp.
TFTP somente — A transferência é feita com o TFTP, apesar da extensão de arquivo do
nome de arquivo da configuração.
SCP somente — A transferência é feita com o SCP (sobre o SSH), apesar da extensão de
arquivo do nome de arquivo da configuração.
 

Nota: Neste exemplo, o TFTP somente é escolhido.
  

Configurar ajustes SSH para o SCP
 

O SCP SSH-é baseado. A característica de autenticação remota do servidor de SSH é
desabilitada à revelia, e o interruptor aceita todos os servidores de SSH remotos. Você pode
permitir a autenticação de servidor de SSH remoto de modo que somente os server
encontrados na lista de servidor confiada possam ser usados.
 
Nota: Configurar os ajustes SSH para o SCP é somente aplicável se os protocolos
escolhidos da transferência nas etapas 3 e 5 envolvem o SCP. Se o TFTP somente é
escolhido, continue a etapa 8.
 
Etapa 6. (opcional) nos ajustes SSH para a área SCP da página da atualização da
configuração automática/imagem DHCP, clique desabilitou para permitir e configurar a
característica de autenticação remota do servidor de SSH do interruptor.



●

●

●

●

Nota: Para aprender como configurar esta característica, clique aqui para instruções.
 

 
Credenciais (opcionais) do sistema do clique de etapa 7. para configurar a característica de
autenticação do cliente SSH do interruptor.
 
Nota: Para aprender como configurar esta característica, clique aqui para instruções.
  

Configurar ajustes do servidor de backup
 

Etapa 8. Na área da definição do servidor de backup, escolha se especificar o servidor
TFTP pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou pelo Domain Name.
 

 
As opções são:
 

Pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — O servidor de backup é
identificado por seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
Por nome — O servidor de backup é identificado pelo nome.
 

Nota: Neste exemplo, pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT é
escolhido. Se é escolhido por nome, salte a etapa 12.
 
Etapa 9. (opcional) se o servidor TFTP é identificado pelo endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT, escolhe uma versão IP.
 

 
As opções são:
 

Versão 6 — O tipo de endereço do IPv6.
Versão 4 — O tipo de endereço do IPv4.
 

Nota: Neste exemplo, o IPv4 é escolhido. Se esta versão é escolhida, salte a etapa 12.
 
Etapa 10. (opcional) se o tipo de endereço do IPv6 é escolhido, clica o tipo de endereço
desejado do IPv6.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?pid=4&vw=1&articleid=4006
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?pid=4&vw=1&articleid=4004
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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 unicast global que seja visível e alcançável de outras
redes.
 

Nota: Se global é escolhido, saltam a etapa 12.
 
Etapa 11. (opcional) se o tipo de endereço local do IPv6 do link é escolhido, escolhe a
interface local do link da lista de drop-down da interface local do link.
 
Etapa 12. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o Domain
Name do servidor de backup ao endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT/campo de nome do servidor de backup. Se nenhum nome de arquivo da configuração é
especificado no mensagem DHCP, o interruptor transferirá o arquivo de configuração de
backup do servidor de backup.
 

 
Nota: Neste exemplo, o IP de servidor usado é 192.168.1.3 que é um endereço do IPv4. Se
você escolheu a versão 6 na etapa 9, incorpore o endereço do IPv6 pelo contrário.
 
Etapa 13. No campo de nome de arquivo da configuração de backup, dê entrada com o
caminho de arquivo e o nome completos do arquivo de configuração no servidor de backup
a ser usado se nenhum nome de arquivo da configuração é especificado no mensagem
DHCP.
 

 
Nota: Neste exemplo, o nome de arquivo da configuração usado é running-config.txt que é
encontrado no dobrador de C:\TFTP do servidor TFTP.
 
Etapa 14. Dê entrada com o nome de arquivo indireto da imagem a ser usado no campo de 
nome de arquivo indireto alternativo da imagem. Este é um arquivo que guarde o trajeto à
imagem. Um exemplo de um nome de arquivo indireto da imagem é: indirect-cisco.scp. Este
arquivo contém o trajeto e o nome da imagem de firmware.
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Nota: Neste exemplo, o nome de arquivo indireto da imagem usado é firmware.txt que é
encontrado no dobrador de C:\TFTP do servidor TFTP.
 

Último endereço IP do servidor da configuração automática/imagem — Indica o endereço IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o Domain Name do server que se está usando
atualmente.
Último nome de arquivo da configuração automática — Indica o nome do arquivo de
configuração situado no server que se está usando atualmente.
 

Etapa 15. O clique aplica-se para salvar as mudanças ao arquivo de configuração running.
 

 
Etapa 16. (Opcional) clique o botão Save Button na parcela superior da página para salvar



as mudanças ao arquivo de configuração de inicialização.
 

 
Você deve agora ter configurado os ajustes da upgrade da imagem DHCP em seu
interruptor através da configuração automática DHCP e da atualização do automóvel da
imagem.
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