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Firmware da elevação no Roteadores RV160x e
RV260x 
Objetivo
 

O objetivo deste documento é mostrar-lhe como promover o firmware no Roteadores
RV160x/RV260x. Este artigo fornece-o as 3 maneiras de promover seu firmware usando a
interface gráfica de usuário (GUI) do navegador, Cisco FindIT, e o Plug and Play (PnP).
  

Introdução
 

O firmware é o software o mais essencial que é encaixado em seu roteador. Fornece
protocolos de rede, Segurança, e controles administrativos. Promover o firmware de seu
roteador é importante a fim melhorar o desempenho e a estabilidade do dispositivo. O
firmware actualizado pode oferecer novos recursos, ou fixe uma vulnerabilidade de
segurança que seja experimentada na versão anterior do firmware.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV160
RV260
  

Versão de software
 

1.0.00.15
  

Elevação usando o GUI
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do roteador.
 



Etapa 2. Escolha o administração > gerenciamento de arquivo.
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Na área da informação de sistema, as seguintes subzonas descrevem o seguinte:
 

Modelo do dispositivo - Indica o modelo de seu dispositivo.
ID de produto PID VID- e Vendor ID do roteador.
Versão do firmware atual - Firmware que está sendo executado atualmente no
dispositivo.
A versão a mais atrasada disponível no cisco.com - A versão a mais atrasada do
software disponível na site da Cisco na Web.
Firmware actualizado por último - Data e hora da última atualização de firmware feita no
roteador.
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Etapa 3. Sob a seção manual da elevação, clique sobre o botão de rádio da imagem de
firmware para o tipo de arquivo.
 

Etapa 4. Na elevação da área, clique sobre um botão de rádio para selecionar a fonte do
firmware ou do tipo de arquivo. As opções são:
 

cisco.com - Instala o arquivo o mais atrasado da elevação diretamente do Web page
das transferências de software Cisco.
PC - Instala um arquivo existente da elevação de um diretório em seu computador
pessoal. O firmware deve ser transferido de cisco.com antes que você continue.
USB - Instala um arquivo existente da elevação de um diretório em um USB. O firmware
deve ser transferido de cisco.com e ser salvar na movimentação USB antes que você



continue.
 

Nota: Neste exemplo, o PC é usado.
 

Etapa 5. O clique consulta para escolher a imagem de firmware.
 

Nota: O formato do arquivo da imagem de firmware é .img.
 
Etapa 6. Selecione o firmware que foi transferido a seu PC e clique aberto.
 



Etapa 7. (opcional) para restaurar todas as configurações/ajustes aos padrões de fábrica em
cima da repartição após o melhoramento, seleciona sua caixa de verificação
correspondente sob a elevação da área. Neste exemplo, a caixa de verificação da
restauração é deixada desmarcado.
 

Etapa 8. Clique sobre a elevação.
 



Etapa 9. Clique sim na janela de confirmação a continuar.
 

Uma barra do progresso aparece abaixo do botão Browse.
 

Nota: O processo de atualização precisa de ser executado sem interrupção. Você receberá
o seguinte mensagem na tela quando a elevação for em andamento.
 



A elevação foi terminada uma vez, um indicador da notificação PNF-acima informá-lo-á que
o roteador estará reiniciando com uma contagem regressiva do tempo estimado para que o
processo termine. Depois disto, você será registrado para fora.
 

Etapa 10. Log para trás dentro à utilidade com base na Web. Para verificar que o firmware
do roteador esteve promovido, enrole a informação de sistema. A área da versão do
firmware atual deve agora indicar a versão de firmware promovida.
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Elevação através da ponta de prova da rede de FindIT
 
Que é Cisco FindIT?
 

Cisco FindIT fornece uma única interface de gerenciamento para muitos dispositivos. É uma
maneira fácil para que os usuários descubram os dispositivos Cisco seletos conectados a
sua rede e alcancem rapidamente suas páginas do utilitário de configuração da Web. A
página do utilitário de configuração da Web fornece uma interface gráfica configurando e
controlar ajustes em dispositivos dentro de um navegador da Web integrado.
 
Para aprender mais sobre Cisco FindIT, clique sobre os seguintes links:
 

Associe uma ponta de prova da rede de FindIT à gerente de rede de FindIT
Gerenciamento de redes de Cisco FindIT, monitorando
Conversa técnica de Cisco: Características de FindIT
 

FindIT fornece o usuário as seguintes opções:
 

Firmware da elevação ao mais tarde - A ponta de prova da rede de FindIT transferirá o
firmware necessário da site da Cisco na Web e aplicará a atualização ao dispositivo.
 

Melhor prática: Deixe FindIT encontrar, instalar e confirmar as atualizações para
você.
 

 
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.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5348-associate-a-findit-network-probe-to-the-findit-network-manag.html
https://video.cisco.com/detail/video/5257579388001/cisco-findit-network-management-monitoring?autoStart=true&q=Cisco%2520FindIT
https://video.cisco.com/detail/video/6029444556001/cisco-tech-talk:-findit-features?autoStart=true&q=Cisco%2520FindIT




Para instruções passo a passo em como promover o firmware usando Cisco FindIT, clique 
aqui.
  

Elevação com o Plug and Play
 

A tomada & o jogo (PnP) são um aplicativo de software para dispositivos da empresa de
pequeno porte de Cisco e foram introduzidos com FindIT 1.1, que atua como o server de
PnP. É um serviço que trabalhos conjuntamente com os dispositivos permitidos a permitir
mais configurações ser controlado centralmente e para permitir o desenvolvimento zero do
toque de dispositivos de rede novos.
 
Para aprender mais sobre configurar PnP com FindIT, clique aqui.
 
Para transferir arquivos pela rede uma imagem (atualização de firmware para um dispositivo
permitido PnP) ao gerente de FindIT para distribuir ao roteador RV160x/RV260x, execute as
seguintes etapas.
 
Etapa 1. Conecte à gerente de rede de FindIT e vá ao Plug and Play da rede > às imagens.
 

Etapa 2. Clique sobre o ícone adicionar para adicionar um arquivo de imagem.
 

Etapa 3. Arraste e deixe cair o arquivo de firmware de um dobrador à janela de navegador e
escolha a transferência de arquivo pela rede.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5699-upgrade-network-devices-to-the-latest-version-through-findit.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5849-save-time-findit-network-pnp.html


Nota: Para um vídeo rápido em como configurar PnP no Roteadores RV160 e RV260, clique
 aqui.
 
Para uma vista geral em FindIT PnP, clique aqui.
 
Para obter mais informações sobre do apoio de PnP e de PnP no Roteadores RV160 e
RV260, clique aqui.
  

Conclusão
 

Você deve agora com sucesso ter promovido o firmware em seu roteador RV160/ RV260.
 

https://video.cisco.com/detail/video/6029561931001/cisco-tech-talk:-cisco-plug-n-play-on-rv160-rv260?autoStart=true&q=Cisco
https://video.cisco.com/detail/video/6029533407001/cisco-tech-talk:-findit-pnp-overview-and-configuration?autoStart=true&q=Cisco%2520FindIT
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring-Plug-and-Play-in-RV160-and-RV260-routers.html
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