
Firmware de backup/código de inicialização para
servidor TFTP em switches gerenciados 200/300
Series 

Objetivo
 

Firmware é o software usado por um dispositivo para operar.  É útil fazer backup do
firmware do produto se o dispositivo precisar ser restaurado e a versão mais recente do
firmware não puder ser acessada na Internet.  Este artigo explica como fazer backup do
firmware nos Switches Gerenciados das Séries 200 e 300 e carregar o arquivo de firmware
em um servidor TFTP a partir do switch.
 
Note: Este artigo explica apenas como fazer backup do firmware via TFTP. Não é possível
fazer backup do firmware por meio do uso de HTTP/HTTPS.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

URL de download de software
 

Switches gerenciados série 200 
Switches gerenciados 300 Series
  

Versão de software
 

•v1.2.7.76
  

Fazer backup do firmware
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > File
Management > Upgrade/Backup Firmware/Language.  A página Upgrade/Backup
Firmware/Language é aberta:
 

https://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=283452721&flowid=24307
https://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=283009439&flowid=18909


 
Etapa 2. Clique no botão de opção via TFTP no campo Método de transferência.
 
Etapa 3. Clique no botão de opção Backup no campo Save Action (Salvar ação).
 
Etapa 4. Clique no botão de opção apropriado no campo Tipo de arquivo para definir o tipo
de arquivo que deseja fazer backup.
 

Imagem do firmware — O firmware é o software que controla a operação do switch.
 
Código de inicialização — O programa que é executado pelo switch durante a inicialização.
 

Etapa 5. Clique no botão de opção que corresponde ao método que você usará para definir
o servidor TFTP no campo Definição do servidor TFTP.
 

Por endereço IP — Defina o servidor TFTP com um endereço IP.
 
Por nome — Defina o servidor TFTP com um nome de domínio.  Se você clicar em Por
nome, vá para a etapa 9.
 

Etapa 6. Clique no botão de opção apropriado para determinar qual versão IP você usará
para localizar o servidor TFTP no campo IP Version.  Se você clicou na Versão 4, vá para a
Etapa 9. 
 
Passo 7. Clique no botão de opção apropriado que especifica o tipo de endereço no campo
Tipo de endereço IPv6.
 

Link Local — Um endereço local de link é um endereço IP privado e não é visível para
redes externas.
 
Global — Um endereço IPv6 unicast global é um endereço IP público e está disponível em



outras redes.  Se você clicar em Global, vá para a Etapa 9.
 

Etapa 8. Escolha uma interface local de link na lista suspensa Interface local de link.  Como
os endereços locais do link são privados, a interface local do link é a única fonte capaz de
acessar o endereço local do link.
 
Etapa 9. Insira o endereço IP ou o nome de domínio do servidor TFTP para o qual o arquivo
de firmware deve ser carregado no campo Endereço/Nome IP do servidor TFTP.
 
Etapa 10. Digite o nome do arquivo que os arquivos de firmware devem ser salvos como no
campo Nome do arquivo de destino.
 
Etapa 11. Clique em Apply para fazer backup do firmware.  Uma barra de progresso é
exibida à medida que é feito o backup do firmware.  A janela Upgrade/Backup
Firmware/Language é aberta:
 

 
Etapa 12. Clique em Concluído.  
 


	Firmware de backup/código de inicialização para servidor TFTP em switches gerenciados 200/300 Series
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	URL de download de software
	Versão de software
	Fazer backup do firmware


