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Objetivo
 
Este artigo explica como promover o firmware à versão 6.1.12 SR1 em um dispositivo de gateway
da Telefonia IP SPA8000.
  
Dispositivo aplicável
 

 
SPA8000
 
  

Versão de software
 

 
Melhoramento da versão 5.1.10 à 6.1.12 SR1. O firmware mais recente pode ser transferido 
aqui.
 
  

Introdução
 
As versões de firmware são atualizações com recursos adicionados e correções de bug que
resolvem as edições atuais em versões de firmware precedentes. O desempenho de um
dispositivo de rede pode ser aumentado com o firmware mais recente. 
 
Alguns usuários relataram que são incapazes de promover o SPA8000 da versão de firmware
5.1.10 a 6.1.12 SR1 usando o 'upg-spa8000-6-1-12-SR1.exe binário.
 
Este artigo explicará duas opções que permitirão que você termine esta elevação. Pode ser feito
através de um servidor de arquivo da Web ou usando um arquivo executável.
 
Nota: O SPA8000 não é um dispositivo de gateway da Telefonia IP, tão lá é nenhuns outros
roteador/gateway conectado nesta encenação. O SPA8000 tem a capacidade de executar o
Network Address Translation (NAT).
  
Procedimento da upgrade de firmware usando um servidor de
arquivo da Web
 

https://software.cisco.com/download/home/282414110/type/282463187/release/6.1.12%20SR1


Etapa 1. Conecte seu computador à porta auxiliary (AUX) do SPA8000. Note o endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT que do protocolo de configuração dinâmica host (DHCP)
seu computador recebeu do SPA8000. Você pode usar o comando ipconfig no comando prompt
do sistema baseado em Windows determinar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT de SPA8000.
 

 
Nota: O endereço IP local do padrão do dispositivo SPA8000 é 192.168.0.1. Neste caso,
192.168.1.1 foi usado. Você pode seguir o guia de início rápido do SPA8000 em relação a como
alcançar o telefone. A informação de configuração é encontrada no capítulo dois.
 
Etapa 2. Lance o navegador da Web em seu computador e inscreva http://192.168.1.1 no campo
de endereço. Pressione a tecla Enter. Forneça o nome de usuário e as credenciais de senha.
Clique em OK.
 

 
Nota: O nome de usuário padrão é usuário. Geralmente, se seu provedor de serviços da telefonia
pelo Internet (ITSP) não forneceu uma senha, você não verá uma tela de login.
 
Etapa 3. Navegue à página do estado do Roteador> e verifique a versão de software atual
instalada no dispositivo.
 

 
Etapa 4. Você precisa um Server do HTTP para esta etapa. Se você não tem um aplicativo de

/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/csbpvga/spa8000/quick_start/guide/spa8000_quick.pdf


servidor de arquivo HTTP, há diversas opções disponíveis para a transferência em linha. Neste
exemplo, nós usamos HFS como nosso servidor de arquivo HTTP. Uma vez que você transfere e
lança um aplicativo de servidor de arquivo HTTP, arraste o arquivo de firmware SPA8000
transferido, spa8000-6-1-12-SR1.bin, sob a seção do sistema de arquivos virtual.
 

 
Nota: Alternativamente, você pode clicar com o botão direito sob a seção do sistema de arquivos
virtual e selecionar a opção dos arquivos adicionar. Na janela pop-up, selecione o arquivo 
spa8000-6-1-12-SR1.bin e clique-o aberto para adicionar o arquivo de firmware sob o sistema de
arquivos virtual.
 
Etapa 5. Lance um navegador da Web. Incorpore a informação seguinte à barra de endereços:
 
192.168.1.1/admin/upgrade?http://192.168.1.5/spa8000-6-1-12-SR1.bin
 
Press Enter.
 
As pontas aparecerão na tela:
 

 
Os TERMAS promoverão ao novo firmware quando não é dentro uso.
 
 
Piscar rápido do LED de status indica que a upgrade de firmware é em andamento.
 
 
Por favor não desconecte a potência quando o LED de status piscar rapidamente.
 
 
Você pode clicar básico ou avançado para retornar à página de configuração quando a
elevação está completa.
 
 



 
Etapa 6. Assim que o processo da transferência do arquivo estiver completo, você poderá ver os
detalhes do log no servidor de arquivo HTTP.
 

 
Nota: Espera por alguns minutos para que o processo da upgrade de firmware termine. Após a
upgrade de firmware, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da rede de área
local (LAN) SPA8000 pode mudar.
 



Procedimento da upgrade de firmware usando um arquivo
executável (arquivo do .exe)
 
Etapa 1. Transfira o arquivo de firmware mais recente. Vem em um formato do fecho de correr,
assim que você precisa de extrair para ver os quatro arquivos indicados abaixo. Se você não tem
um conversor do arquivo zip, há diversas opções para a transferência em linha.
 

 
Etapa 2. Fazer duplo clique no arquivo executável upg-spa8000-6-1-12-SR1. Uma janela pop-up,
a upgrade de firmware SPA8000, aparecerá. Clique em Continuar.
 

 
Etapa 3. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN do dispositivo
SPA8000. Neste caso o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT é 192.168.1.1. Sua
 opção do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT povoará automaticamente.
Verifique que é mesma que esse configurado na interface de LAN PC conectada ao dispositivo
SPA8000. Clique em OK.
 



 
Etapa 4. O aplicativo buscará a informação do número de série, do MAC address, da versão de
software, da versão de hardware e do nome do produto automaticamente do dispositivo SPA8000
conectado. Elevação do clique.
 

 
Etapa 5. O processo da upgrade de firmware começará. Não interrompa o processo.
 

 
Etapa 6. Assim que o processo da upgrade de firmware estiver completo, você obterá uma
notificação na tela. A informação de versão do firmware mais recente refletirá no aplicativo. Clique
em OK. Após a upgrade de firmware, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
SPA8000 LAN pode mudar.
 



  
Verificação
 
Alcance o dispositivo SPA8000 usando um navegador da Web. Navegue à rede > ao estado e
verifique a versão de software. A versão de software refletirá 6.1.12SR1.
 

  
Conclusão
 
Você tem agora duas opções simples para promover o firmware em seu SPA8000 à versão
6.1.12 SR1.
 
Outros links úteis para o SPA8000:
 

 
Roteador VoIP do negócio de Cisco: Restaure ao padrão de fábrica
 
 
Troubleshooting dos TERMAS
 
 
Conecte dispositivos junto em um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco
 
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/unified-communications/spa8000-8-port-ip-telephony-gateway/108824-pqa-108824.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/unified-communications/spa8000-8-port-ip-telephony-gateway/109123-pqa-109123.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/unified-communications/spa8000-8-port-ip-telephony-gateway/108823-pqa-108823.html
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