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Configurar a opção 125 em um server para
permitir a protocolo de configuração dinâmica
host (DHCP) auto atualizações da imagem em
um interruptor 

Objetivo
 

Encenação:
 
Controlar interruptores múltiplos ou elevador da pilha na rede poderia ser muito desafiante
manter, especialmente se você tem que adicionar um interruptor novo à rede, aplicar ajustes
de configuração novos, ou atualizar cada interruptor a sua versão da imagem mais
atrasada. Você quereria encontrar uma maneira de permitir que o Switches atualize
automaticamente suas próprias imagens.
 
Se você permitiu e configurou a configuração automática do protocolo de configuração
dinâmica host (DHCP) e as auto características da atualização da imagem de atualizar
automaticamente o firmware e as configurações em um interruptor que esteja conectado a
um server que serva como um servidor DHCP. Contudo, após ter configurado a auto
atualização DHCP-baseada, o interruptor não transferiu e aplicou a imagem a mais
atrasada.
 
Solução:
 
Permitir as características da upgrade da imagem DHCP de transferir uma imagem nova e
um arquivo de configuração novo a um ou vário Switches na rede é muito útil em certificar-
se que cada interruptor novo adicionado à rede recebe a mesmas imagem e configuração.
Estas características funcionam 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. 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.
 
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
que é transferido arquivos pela rede em um server TFTP ou SCP. Para fornecer o nome de
arquivo indireto da imagem, a opção 125 precisa de ser configurada com os seguintes
parâmetros no servidor DHCP:
 

empresa-número (4 octetos) — Encantar (0000.0009)
secundário-opção-código (1 octeto) — Encantar (05)
O nome de arquivo esse aponta à imagem indireta (o ASCII a encantar)
 

Este artigo fornece instruções em como configurar a opção 125 no server para retransmitir
corretamente endereços de DHCP e para fazer a auto atualização da imagem trabalhar no
interruptor.
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Nota: Antes que você continue, você pode verificar se você configurou corretamente os
ajustes da upgrade da imagem DHCP em seu interruptor. Para instruções passo a passo,
clique aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx200 Series
Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Configurar a opção 125
 
Adicionar a opção 125 em seu server
 

Importante: Certifique-se de que há um servidor DHCP ativo que é executado em seu Linux
ou Windows Server.
 
Nota: Nesta encenação, Windows Server 2012 R2 é usado.
 
Etapa 1. Começo > gerenciador do servidor do clique.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2764


 
Etapa 2. Clicar com o botão direito no nome do servidor a seguir clique o gerenciador de
DHCP.
 



 
Nota: Neste exemplo, CISCOSBSERVER é o nome do servidor.
 
Etapa 3. Clique o botão do colapso do nome do servidor, e clique então o botão do colapso
do IPv4 para mostrar opções disponíveis.
 
Nota: A opção 125 trabalha no IPv4 que endereça somente. Se você quer configurar ajustes
da upgrade da imagem DHCP os auto no IPv6 endereçam o espaço, configuram a opção 60
pelo contrário.
 



 
Etapa 4. Clicar com o botão direito no IPv4, e clique então opções predefinidas grupo.
 

 
Etapa 5. Clique opções padrão DHCP na lista de drop-down da classe da opção.



 
Etapa 6. Enrole para baixo a lista de drop-down do nome da opção para procurar pela
opção que começa com 125.
 
Nota: À revelia, a opção 125 não está disponível. Se você PRE-configurou a opção 125,
você pode saltar para configurar ajustes da opção 125 com Netsh.
 

 
Passo 7. Se verificado essa opção 125 não está na lista, clique adiciona.
 



 
Etapa 8. Dê entrada com o nome da opção no campo de nome.
 

 
Nota: Neste exemplo, AutoUpdate 125 é usado.
 
Etapa 9. Clique encapsulado da lista de drop-down do tipo de dados.
 

 
Etapa 10. Incorpore 125 ao campo do código. Este código refere o indicador do número de
opção encontrado no início do nome da opção segundo as indicações da etapa 6.
 

 
Nota: Este código é usado para criar a opção 125.
 
Etapa 11. Incorpore a descrição da opção ao campo de descrição e então, APROVAÇÃO do
 clique.
 



Nota: A opção de interruptor 125 de Cisco SMB é usada como um exemplo.
 

 
Etapa 12. Clique a APROVAÇÃO nas opções predefinidas e avalie o indicador.
 

 
Etapa 13. (Opcional) para verificar a opção recentemente adicionada, escolha opções de
escopo > configuram opções sob a versão IP que você configurou.
 



 
A opção 125 deve agora mostrar na lista de opções de escopo.
 

 



Configurar ajustes da opção 125 com Netsh
 

O método da configuração proposta aqui usa o netsh configurando a opção 125. Isto
permitirá que você execute diversos comandos do netsh DHCP no comando prompt alterar
os ajustes da configuração de rede.
 
Etapa 1. O começo do clique inscreve então o Cmd na caixa da busca.
 

 
Etapa 2. Uma vez que o logotipo do comando prompt aparece, clique para lançar-se.
 

 
Etapa 3. Mude seu diretório atual para conduzir C:\ entrando no seguinte:
 



 
Nota: Neste exemplo, C:\Users\Administrator é o diretório atual. Isto pode variar segundo o
nome de usuário e o diretório em seu computador.
 
Etapa 4. Alcance o utilitário comando-linha do netsh entrando no seguinte:
 

 
Etapa 5. Mude ao contexto DHCP entrando no seguinte:
 

 

 
Etapa 6. Desloque do contexto DHCP ao server entrando no seguinte:
 

 
Etapa 7. Incorpore o espaço e o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
comando para deslocar do contexto do server ao endereço especificado do escopo de
DHCP e para pressionar então a tecla ENTER. A alerta deve indicar que o contexto atual do
espaço esteve mudado.
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Nota: Neste exemplo, o espaço usado é 192.168.1.0.
 
Etapa 8. Dê entrada ao optionvalue 125 do comando set ENCAPSULADO e ao código da
opção 125. Após a pressão entre em seu teclado, a alerta abaixo deve indicar que o
comando esteve terminado com sucesso.
 

 
Nota: Neste exemplo, 000000090805066161e2747874 é o número de código usado.
 
Interpretação do código da opção 125:
 

00-00-00-09 — Número de empresa (valor de Cisco)
08 — Dados Len da opção 125
05 — Código de opção secundário
06 — Comprimento secundário da opção
61-61-2E-74-78-74 — Dados secundários da opção (aa.txt – ASCII PARA ENCANTAR a
conversão)
 



 
Você deve agora ter configurado os ajustes da opção 125 através do netsh.
  

Verifique a opção 125 no servidor DHCP
 

Etapa 1. Começo > gerenciador do servidor do clique.
 



 
Etapa 2. Clicar com o botão direito no nome do servidor a seguir clique o gerenciador de
DHCP.
 



 
Nota: Neste exemplo, CISCOSBSERVER é o nome do servidor.
 
Etapa 3. Clique o botão do colapso do nome do servidor para mostrar versões IP
disponíveis.
 

 
Etapa 4. Clique o botão do colapso da versão IP, a seguir clique opções de escopo.
 



 
Nota: Neste exemplo, o IPv4 é escolhido.
 
Etapa 5. Clicar com o botão direito na opção configurada 125, a seguir clique propriedades.
 

 
A página configurada das opções de escopo da opção 125 deve indicar os dados, o binário,
e os códigos ASCII na área de entrada de dados.
 



 
A opção 125 foi configurada agora com sucesso em seu Windows Server.
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