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Dispositivos de rede da elevação à versão a
mais atrasada através do Gerenciamento de
redes de FindIT 

Objetivo
 

Um firmware é um programa que controle o funcionamento e a funcionalidade do dispositivo
de rede. É a combinação de software e de hardware que tem o código e os dados do
programa armazenados nela para que o dispositivo funcione. As liberações do novo
firmware têm recursos avançados para dispositivos de rede. As versões de firmware
actualizados em dispositivos de rede mantêm-nos atualizados 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.
 
O desempenho de um dispositivo de rede pode ser aumentado quando usado com software
atualizado ou firmware. Este processo é igualmente necessário se você encontra o
seguinte:
 

Desconexão frequente ou conexão intermitente da rede em seus dispositivos
Conexão lenta
 

Este artigo fornece instruções em como promover o firmware de indivíduo ou de todos os
dispositivos de rede através da ponta de prova da rede de FindIT.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Ponta de prova da rede de FindIT
Empresa de pequeno porte 100 de Cisco ao 500 Series
  

Versão de software
 

1.1
  

Firmware da elevação
 

A ponta de prova da rede de FindIT notificá-lo-á que se há umas atualizações de firmware
disponíveis para os dispositivos em sua rede, e um ícone do firmware da atualização estará
indicado contra o dispositivo em algumas áreas da administração GUI.
 
Firmware da elevação de todos os dispositivos de rede
 
Firmware da elevação de um dispositivo da rede individual
  

Firmware da elevação de todos os dispositivos de rede
 

Etapa 1. Entre à administração GUI da ponta de prova e escolha a descoberta do painel de
navegação.
 



 
Etapa 2. Clique sobre a lista de drop-down das ações e clique o firmware da elevação.
 

 
A ponta de prova da rede de FindIT então transferirá o firmware necessário da site da Cisco
na Web para cada dispositivo que tem uma atualização disponível e aplicará cada
atualização a cada dispositivo.
 
Etapa 3. (opcional) clica sobre o ícone do estado da tarefa na parcela do direita superior da
barra de ferramentas do encabeçamento para ver o progresso da elevação. Cada
dispositivo recarregará então como parte do processo.
 

 
Você deve agora com sucesso ter promovido o firmware de todos os dispositivos em sua



rede através da ponta de prova da rede de FindIT.
  

Firmware da elevação de um dispositivo da rede individual
 

Para promover um único dispositivo de Cisco SMB em sua rede, escolha das seguintes
opções:
 
Promova o firmware ao mais atrasado
 
Elevação do Local
 
Firmware da elevação ao mais atrasado
 
Etapa 1. Entre à administração GUI da ponta de prova e clique sobre o dispositivo no mapa
de topologia.
 
Nota: Neste exemplo, o interruptor SG350X é escolhido.
 

 
Etapa 2. No painel de informação básica, clique sobre a aba das ações. Neste exemplo, a
versão do firmware atual de SG350X é 2.2.8.4 e o firmware mais recente disponível é
versão 2.3.0.130.
 



 
Etapa 3. Firmware da elevação do clique ao mais tarde.
 
Nota: Se a ponta de prova da rede de FindIT detecta que o firmware do dispositivo é já a
versão a mais atrasada, este botão é esmaecida para fora.
 



 
A ponta de prova da rede de FindIT então transferirá o firmware necessário da site da Cisco
na Web e aplicará a atualização ao dispositivo.
 
Etapa 4. (opcional) clica sobre o ícone do estado da tarefa na parcela do direita superior da
barra de ferramentas do encabeçamento para ver o progresso da elevação.
 

 
O dispositivo recarregará então como parte do processo.
 



Elevação do Local
 
Você pode manualmente atualizar seu firmware do dispositivo de rede transferindo o
firmware especificado a seu computador e manualmente transferindo arquivos pela rede o a
seu dispositivo.
 
Importante: Antes de continuar, certifique-se transferir primeiramente o firmware
especificado do dispositivo que você quer promover da página de software da transferência
de Cisco e a salvar a seu computador.
 
Etapa 1. Clique a elevação do Local no painel de informação básica.
 

 

https://software.cisco.com/download/navigator.html
https://software.cisco.com/download/navigator.html


Etapa 2. Para carregar o arquivo, você pode arrastar e deixar cair o arquivo de firmware
especificado na janela pop-up, ou clicá-lo em qualquer lugar dentro do indicador e encontrar
o arquivo de seu computador.
 
Nota: Neste exemplo, o indicador é clicado para encontrar o arquivo.
 

 
Etapa 3. Escolha o arquivo e clique aberto.
 

 
Nota: Neste exemplo, o arquivo de firmware com versão 2.3.0.130.bin é usado.
 



A notificação da etapa 4. A (opcional) aparecerá de indicação que a elevação era bem
sucedida. Clique em Close.
 

 
Verifique o firmware da elevação
 
Etapa1. Para verificar a versão de firmware promovida, clique o dispositivo no mapa de
topologia.
 
Nota: Neste exemplo, o interruptor SG350X é escolhido.
 

 
A página da vista geral do painel de informação básica indicará a versão do firmware atual
do dispositivo.
 



 
Você deve agora com sucesso ter promovido o firmware de seu dispositivo através da ponta
de prova da rede de FindIT.
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