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Elevação e backup do firmware através do TFTP
em switch empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

Um upgrade de software fornece novos recursos a todo o dispositivo eletronicamente sem
nenhuma necessidade de comprar uns novos produtos. As elevações de software mantêm
um dispositivo atualizado com as liberações e as Tecnologias as mais atrasadas como a
segurança avançada, os novos recursos, as correções de bug, ou as elevações do
desempenho. As vantagens principal do TFTP são ele são mais rápidas mas faltam
Segurança sofisticada, ele são usadas é por isso em uma rede confiável. O Hypertext
Transfer Protocol (HTTP) é mais popular para a transferência do arquivo porque é mais
segura.
 
Este documento descreve como promover o firmware e backup o firmware nos switch
empilhável do Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switch empilhável do Sx500 Series
  

Download do software URL
 

Switch empilhável do 500 Series
  

Elevação/backup através do TFTP
 

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

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284099485&flowid=32143&softwareid=282463181&release=1.3.0.59&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest


  
Ajustes do firmware da elevação 
 

Etapa1. No campo do método de transferência, clique TFTP para promover o firmware com
um servidor TFTP. 
 
Etapa 2. No campo de ação da salvaguarda, elevação do clique para configurar ajustes da
elevação.
 
Etapa 3. No campo do campo do tipo de arquivo, clique sobre o tipo de arquivo do destino
desejado.
 
Etapa 4. No campo de definição do server, clique sobre o método desejado para especificar
o servidor TFTP. 
 
Etapa 5. No campo da versão IP, clique sobre a versão que é usada. 
 
Nota: A etapa 6 e a etapa 7 são configuradas somente se a versão 6 é usada.
 
Etapa 6. No campo de endereço do IPv6, clique sobre o tipo de endereço do IPv6 que é
usado.
 
Passo 7. No campo da interface local do link, escolha a interface local do link da lista de
gota para baixo.  
 
Etapa 8. No endereço IP do servidor de TFTP/campo de nome, incorpore o endereço IP do
servidor ou o Domain Name do servidor TFTP.  
 
Etapa 9. No campo de nome de arquivo da fonte, dê entrada com o nome do do arquivo de
origem. 



Etapa 10. O clique aplica-se. 
 

  
Ajustes alternativos do firmware
 

Etapa1. No campo do método de transferência, clique TFTP para promover o firmware com
um servidor TFTP. 
 
Etapa 2. No campo de ação da salvaguarda, backup do clique para configurar ajustes
alternativos.
 
Etapa 3. No campo do campo do tipo de arquivo, clique sobre o tipo de arquivo do destino
desejado.
 
Etapa 4. No campo de definição do server, clique sobre o método desejado para especificar
o servidor TFTP. 
 
Etapa 5. No campo da versão IP, clique sobre a versão que é usada. 
 
Nota: A etapa 6 e a etapa 7 são configuradas somente se a versão 6 é usada.
 
Etapa 6. No campo de endereço do IPv6, clique sobre o tipo de endereço do IPv6 que é
usado.
 
Passo 7. No campo da interface local do link, escolha a interface local do link da lista de
gota para baixo.  
 
Etapa 8. No endereço IP do servidor de TFTP/campo de nome, incorpore o endereço IP do
servidor ou o Domain Name do servidor TFTP.  
 
Etapa 9. No campo de nome de arquivo do destino, dê entrada com o nome do do arquivo



de destino. 
 
Etapa 10. O clique aplica-se. 
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