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Introduction

Este documento descreve como usar o TFTP (Trivial File Transfer Protocol) em um PC para
instalar o software e o firmware Cisco StrataCom.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Software cliente do TFTPVocê pode usar o TFTP para transferir arquivos de imagem de
software de um PC para o dispositivo. Este documento foi escrito usando a saída do
aplicativo Cisco TFTP Server. A Cisco descontinuou este aplicativo e não o suporta mais. Se
você não tem um servidor de TFTP, obtenha um aplicativo de servidor de TFTP de terceiros a
partir de outra fonte.Observação: ocorreram problemas relatados usando o código de
inicialização Weird Solutions client to TFTP MGX AXIS Shelf Controller (ASC).

●

Arquivos de modelo dnld.fw e dnld.swAs etapas na seção Configuração preliminar deste
documento explicam como criar esses arquivos. O formato nativo dos modelos é o UNIX,
mas você pode usar o Bloco de Notas ou o WordPad. Baixe o editor shareware DwEdit para
converter facilmente de e para os formatos de texto DOS e UNIX.

●

Software de switch 8.4 ou posterior compatível com TFTP●



Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Configuração preliminar

Esta seção fornece exemplos de layouts de diretório e configurações do programa. Também inclui
dicas sobre configurações de nome de caminho nos arquivos dnld. Esses exemplos fazem
referência ao servidor TFTP da Cisco e ao cliente TFTP de Weird Solutions, mas os mesmos
princípios podem ser usados com outro software de fornecedor. Supõe-se que o cliente e o
servidor TFTP já estejam instalados.

Crie um ou mais diretórios dos quais as imagens de firmware e software serão carregadas.
Este exemplo usa os diretórios c:\images\ipxbpx e c:\images\mgx. Esses diretórios espelham
um pouco os diretórios de imagens svplus, mas isso não é necessário.

1.

Execute o servidor Cisco TFTP. Selecione Options > Server Root Directory (Opções >
Diretório raiz do servidor) e navegue até o diretório c:\images. Este é o diretório do qual o
nome do caminho dos arquivos dnld é referenciado.Você também pode usar
c:\images\ipxbpx. Nesse caso, o PathName nos arquivos dnld é uma barra (/) ou um ponto
(.).Observação: a maioria dos usuários prefere definir a Raiz do Servidor para o diretório
onde o firmware e o software estão contidos e usar uma barra (/) ou um ponto (.) como o
PathName. Para este exemplo e para ilustrar como o PathName é relativo à raiz do servidor,
a raiz do servidor é definida como o diretório c:\images e o firmware e o software estão no
diretório c:\images\ipxbpx.

2.

Formate os arquivos dnld. Você pode usar o UNIX ou o DOS/Windows:Crie os arquivos dnld
no UNIX:Crie os arquivos dnld.fw e/ou dnld.sw em uma máquina UNIX usando
vi/textedit/dtpad (ou crie-os com um editor compatível com UNIX, como DwEdit). O formato
do arquivo é ilustrado nesta tabela. Esses arquivos estão no formato de texto UNIX, o que
significa que o terminador de linha é um caractere new-line/line-feed (0A). Os arquivos de
texto do DOS e do Windows usam o par de avanço de linha e retorno de carro (0D0A).
Atualmente, os switches WAN não aceitam arquivos dnld com DOS ou terminadores de linha
do Windows. Transfira os arquivos, por FTP, de uma máquina UNIX para um PC. Verifique
se a transferência está no modo binário. Se o DwEdit foi usado, selecione Edit >
Conversions > Windows > UNIX (Editar > Conversões > Windows > UNIX) (cada linha
aparece em uma linha com blocos pretos entre elas). Se esses arquivos forem editados em
um PC, eles deverão ser editados com o WordPad. O WordPad mantém os terminadores de
linha originais que foram carregados quando o arquivo foi lido. No entanto, não parece haver
uma maneira de fazer com que ele leia um arquivo no estilo DOS e grave um arquivo no
estilo UNIX. O Bloco de Notas sempre grava no estilo DOS/Windows.Uma maneira fácil de
determinar o estilo do arquivo é carregar o arquivo no Bloco de Notas (na versão original do
Windows, não no Bloco de Notas+). Se os campos parecerem normais, o arquivo estará no
estilo DOS/Windows. Se os campos estiverem todos em uma linha com blocos entre eles, o
arquivo estará no estilo UNIX. Saia do Bloco de Notas sem salvar. Se o arquivo for

3.
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convertido no estilo DOS/Windows, envie-o por FTP novamente e edite-o ou converta-o com
um utilitário, como o DwEdit.Exemplos de arquivos dnld no formato UNIXCrie os arquivos
dnld no DOS/Windows:Se os modelos dos arquivos dnld do UNIX ou um editor do estilo
UNIX não estiver disponível, você poderá criar e editar os arquivos dnld com um editor
regular do Windows, como o Bloco de Notas. Nesse caso, para evitar o problema de nova
linha/avanço de linha, todos os campos devem estar em uma única linha separados por
espaços.Exemplos de arquivos dnld no formato DOS/WindowsExemplos de arquivos dnld no
formato DOS/WindowsNota: Não insira espaços após a entrada Filename. Isso impede que
os arquivos sejam baixados.Inserir um espaço no final da única linha de texto. Isso permite
que o dispositivo reconheça o fim da linha.Crie atalhos para os vários editores no diretório
\Windows\SendTo para escolher facilmente os editores do Windows. Clique com o botão
direito do mouse no nome do arquivo, selecione Send To (Enviar para) e selecione o editor.
Ou pressione a tecla Shift enquanto clica com o botão direito no nome do arquivo e
selecione Open With (Abrir com).
Salve os arquivos dnld que você criou/enviou por FTP no diretório c:\images. Ao salvar o
arquivo no WordPad, selecione Text Document (Documento de texto) como o tipo de
arquivo. Para evitar que o editor (qualquer editor do Windows) anexe .txt ao nome do
arquivo, coloque o nome do arquivo entre aspas ("). Por exemplo, no campo de nome do
arquivo da caixa de diálogo Save as (Salvar como), digite "dnld.sw" ao salvar. Esses serão
os arquivos de modelo "principais" (isso é recomendado porque se você estiver trabalhando
com arquivos no formato UNIX e salvá-los acidentalmente no formato DOS, Word ou RTF,
ainda terá boas cópias mestre). Faça uma cópia dos arquivos de modelo do diretório
c:\images para o diretório c:\images\ipxbpx. Esses arquivos serão os arquivos "de trabalho".

4.

Edite os arquivos dnld.fw e/ou dnld.sw "em funcionamento" no diretório c:\images\ipxbpx. Se
os arquivos do modelo UNIX forem usados conforme detalhado anteriormente, você deverá
usar o WordPad. Insira as informações do pedido original nos campos apropriados.

5.

Salve o(s) arquivo(s). Ao salvar o arquivo no WordPad, selecione Text Document
(Documento de texto) como o tipo de arquivo. Para evitar que o editor (qualquer editor do
Windows) anexe .txt ao nome do arquivo, coloque o nome do arquivo entre aspas ("). Por
exemplo, no campo de nome do arquivo da caixa de diálogo Save as (Salvar como), digite
"dnld.sw" ao salvar.

6.

Faça login no nó de destino desejado e digite o comando cnffwswinit seguido pelo endereço
IP do PC (se estiver usando DHCP, execute o utilitário winipcfg para encontrar o endereço
IP).Observação: se a rede usar o WAN Manager/SV+, certifique-se de redefinir o endereço
IP para o endereço IP da estação de trabalho WAN Manager/SV+ quando terminar. Caso
contrário, a estação de trabalho não poderá fazer TFTP do firmware ou software.

7.

Iniciar o TFTP

Esta seção descreve como iniciar a transferência depois de você concluir todas as etapas de
configuração preliminar.

Execute o cliente TFTP de Weird Solutions.1.
Defina os botões de opção como Put (Inserir) e Binary (Binário) (ASCII não funciona).2.
No campo Source file (Arquivo de origem), insira c:\images\ipxbpx\dnld.fw ou
c:\images\ipxbpx\dnld.sw (supondo que você use a estrutura de diretórios usada neste
exemplo).

3.



No campo Arquivo de destino, insira dnld.fw ou dnld.sw.4.
No campo Remote host (Host remoto), insira o nome ou o endereço IP do switch. Se você
usar o nome, ele deverá ser resolvido pelo DNS ou o mapeamento apropriado do nome para
o endereço IP deverá estar no arquivo \Windows\hosts. O arquivo \Windows\hosts pode ou
não existir no PC. Crie-o se necessário (não use os arquivos lmhosts ou hosts.sam
[amostra]). No Windows NT, o arquivo de hosts está localizado no diretório
\Winnt\system32\drivers\etc.

5.

Nenhuma entrada é necessária nos campos Blocksize (Tamanho do bloco) e Timeout
(Tempo limite). Eles assumem o padrão 512 e 3, respectivamente.

6.

Execute o servidor Cisco TFTP se ele ainda não estiver em execução. Selecione Options
(Opções), Server Root Directory (Diretório raiz do servidor) e navegue até o diretório
c:\images.

7.

Clique no botão Put (Inserir). A transferência deve ser concluída sem erros. Se você receber
um tempo limite, verifique se o nó está acessível ao fazer o ping no nome ou no endereço IP
inserido no campo Remote Host (Host remoto). Se houver erros, consulte a lista de erros
comuns.

8.

Visualize a janela de status do servidor TFTP ou as telas de nó dspdnld e dspfwrev, ou
ambos. Após um pequeno atraso, os arquivos devem começar a ser transferidos. Caso
contrário, verifique se o endereço IP do PC está no arquivo dnld que foi transferido para o
nó.

9.

Erros comuns

Esta seção descreve alguns erros comuns que podem ocorrer quando você usa o cliente TFTP.

Erro Explicação
Valor
de
string
inválid
o

O arquivo dnld está no formato DOS/Windows ou
os nomes dos campos foram digitados
incorretamente. Consulte a etapa 3 na seção
Configuração preliminar.

Arquiv
o
muito
grand
e

O arquivo dnld provavelmente está no formato
Word, RTF ou corrompido. Consulte a etapa 3 na
seção Configuração preliminar.

Erro
no
servid
or:
Opera
ção
TFTP
ilegal

TFTP Put está no modo ASCII. Alterne para o
modo Binário.

Erro
no
servid
or:
SV+

O endereço IP Cnffwswinit não está definido
como o endereço IP do PC no nó.



não
autori
zado
para
iniciar
dnld
FW/S
W
Espaç
o de
downl
oad
não
GRAT
UITO

Imagem de configuração (de savecnf) presente
(use o comando savecnf clear para limpar).

Arquiv
o não
encon
trado

Verifique a configuração da Raiz do servidor e do
PathName. Verifique também se o arquivo de
imagem tem uma extensão em minúsculas (.img
em vez de .IMG). O nó procura nomes de arquivo
em maiúsculas e minúsculas, mas a extensão
deve estar em letras minúsculas. Além disso,
verifique se há espaços extras após o nome do
arquivo. Verifique novamente o endereço IP do
PC inserido no arquivo dnld.

Altera
ção
de
revisã
o de
SW
em
anda
mento

Download de SWSW em andamento.

Núme
ro de
revisã
o
inválid
o

A revisão não corresponde ao tipo de placa.

Tipo
de
placa
inválid
o

A placa especificada no campo CardName em
dnld.fw não é válida.

A
placa
não
oferec
e
suport
e ao

Nas versões anteriores de SWSW, algumas
placas (ASI, BNI, HDM, LDM) não são
compatíveis e o código de erro 78 será exibido.
Consulte a ID de bug da Cisco CSCdj35089
(somente para clientes registrados).

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/onebug.pl?bugid=CSCdj35089
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/onebug.pl?bugid=CSCdj35089
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
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Notas sobre outros programas de TFTP

Esta seção descreve algumas ressalvas adicionais quando você usa outras versões do software
cliente/servidor do TFTP.

Servidor TeleSystems TFTP de rede

O mapeamento de nome de arquivo deve ser definido como padrão (não Cisco).●

Use um ponto (.) em vez de uma barra (/) para especificar a raiz do servidor.●

Certifique-se de definir No restriction (Sem restrição) ou Allow Read (Permitir leitura) no
diretório raiz do servidor.

●

Informações Relacionadas

Salvar e restaurar configurações em nós IPX, IGX e BPX●

Usar os comandos savecnf e loadcnf no StrataView Plus●

Manual para novos nomes e cores para produtos de switching de WAN●

Downloads – Software de switching de WAN●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ps2346/ps99/products_tech_note09186a008009419e.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ps2346/ps99/products_tech_note09186a0080094199.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps525/products_tech_note09186a0080094bd2.shtml?referring_site=bodynav
http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=274259371&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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