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Upgrade de firmware através do TFTP no
Switches controlado 200/300 Series 

Objetivos
 

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. Um
server do Trivial File Transfer Protocol (TFTP) é um server que seja usado para transferir
automaticamente arquivos da configuração e da bota entre dispositivos em um LAN.
 
O artigo explica como promover o firmware no Switches controlado 200 e 300 Series de um
servidor TFTP.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switches controlado 300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

Download do software URL
 

Switches controlado 200 Series
Switches controlado 300 Series
  

Elevação/firmware/língua alternativos
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o administração >
gerenciamento de arquivo > a elevação/o firmware/língua alternativos. A elevação/página 
alternativa do firmware/língua abre:
 

https://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=283452721&flowid=24307
https://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=283009439&flowid=18909
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Etapa 2. Clique através do botão de rádio TFTP no campo do método de transferência.
 
Etapa 3. Clique o botão de rádio da elevação no campo de ação da salvaguarda.
 
Etapa 4. Clique o botão de rádio que corresponde ao arquivo desejado datilografa dentro o
campo do tipo de arquivo.
 

Imagem de firmware — O firmware deve ser promovido. O firmware é o programa que
controla os funcionamentos e a funcionalidade do interruptor. O firmware é sabido igualmente
como a imagem.
Código da bota — O código da bota deve ser promovido. O código da bota controla a partida
de sistema básico e lança-se.
Arquivo de idioma — O arquivo de idioma deve ser promovido. O arquivo de idioma é o
dicionário que permite que os indicadores sejam indicados na língua selecionada.
 

Etapa 5. Clique o botão de rádio que corresponde à maneira desejada de definir o servidor
TFTP.
 

Pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Especifique o servidor TFTP
pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor TFTP.
Por nome — Especifique o servidor TFTP por nome.
 

Etapa 6. (opcional) se o servidor TFTP deve ser definida pelo endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT, entra nos seguintes campos.
 

Versão IP — Clique o botão de rádio que corresponde para datilografar do endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor TFTP.
Tipo de endereço do IPv6 — Se a versão IP é clique do IPv6 o botão de rádio que
corresponde ao tipo de endereço desejado do IPv6. 



●

– Local do link — O endereço do IPv6 identifica excepcionalmente anfitriões em um link de
rede única. 
– 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 — Se o tipo de endereço do IPv6 é local do link escolha uma interface
de link da lista de drop-down da interface local do link.
 

Etapa 7. Dê entrada com o endereço IP do servidor de TFTP ou o nome do servidor TFTP
no endereço IP do servidor de TFTP/campo de nome.
 
Etapa 8. Dê entrada com o nome de arquivo no campo de nome de arquivo da fonte.
 
Etapa 9. O clique aplica-se. Uma janela de aviso aparece.
 

 
Etapa 10. APROVAÇÃO do clique. Uma barra do progresso aparece por diversos minutos.
 
Etapa 11. Após alguns minutos, a barra do progresso desaparece. As estatísticas e todos os
erros de transferência aparecem. Se transferência era bem sucedida, clique feito.
  

Recarregue o interruptor
 

Nota: Para que a versão de firmware promovida seja aplicada o interruptor deve ser
recarregado. O interruptor não precisa de ser recarregado se o arquivo actualizado é
somente um arquivo de idioma.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a repartição
. A página da repartição abre:
 

 
Arquivo de configuração de inicialização claro da verificação (opcional) de etapa 2. para
suprimir da configuração de inicialização uma vez que o interruptor é recarregado. Com esta
opção permitida, o interruptor executa essencialmente um padrão de fábrica restaurado
desde que o corredor e as configurações de inicialização seriam suprimidos na repartição.
 
Etapa 3. Repartição do clique. As repartições do interruptor e o firmware actualizado são



aplicados.
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