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Workaround para a inacessibilidade do GUI após
a elevação de 1.0.1.17 da versão de firmware no
Roteadores RV320 VPN 

Objetivo
 

O roteador RV320 é inacessível após a versão 1.1.0.09 da upgrade de firmware. Este artigo
mostra o processo de recuperação que precisa de ser seguido para que o roteador seja
promovido ao firmware mais recente e ao trabalho normalmente.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV320 Dual VPN Router MACILENTO
  

Versão de software
 

RV320
  

Upgrade de firmware
 

Etapa 1. Transfira a versão do firmware mais recente a seu PC.
 
Etapa 2. Transfira e instale Tftpd32 ou todo o outro cliente de TFTP que apoiar os arquivos
mais grandes do que 32MB. Para transferir clique aqui.
  

Dispositivo RV320
 

Etapa 3. Sem energia o RV320.
 
Etapa 4. Realize no botão "RESET" e gire então sobre o RV320.
 
Etapa 5. Espere os segundos 10 até que os flashes diodo emissor de luz da POTÊNCIA e o
diodo emissor de luz DIAG estejam VERMELHO contínuo.
 
Etapa 6. Libere o botão reset.
  

Configurações de rede no PC
 

Etapa 7. Control Panel do clique > rede e Internet > rede e centro da partilha. A página da 
rede e da partilha abre:
 
Etapa 8. Conexão de área local do clique > propriedades > versão 4 do protocolo de internet
(TCP/IPv4) > propriedades. A janela de propriedades da versão 4 do protocolo de internet
(TCP/IPv4) aparece:
 

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284005929&flowid=&softwareid=282465789&release=1.0.1.17&relind=null&rellifecycle=null&reltype=null
http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html


 
Etapa 9. Atribua um endereço IP estático para o PC dentro de uma escala de 192.168.1.2 a
192.168.1.254 no campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
Etapa 10. Incorpore a máscara de sub-rede ao campo da máscara de sub-rede.
 
Etapa 11. Inscreva o gateway padrão no campo do gateway padrão. O gateway padrão é o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do roteador RV320.
  

Aplicativo de TFTP
 

Etapa 12. Lance o aplicativo de TFTP. 
 



 
Etapa 13. Escolha a aba do cliente de TFTP.
 

 
Etapa 14. Incorpore o endereço IP 192.168.1.1 ao campo do host e avalie 69 no campo de
porta.
 
Etapa 15. No campo do arquivo local, escolha o firmware baixado do PC a ser carregado
dentro ao roteador.
 
Etapa 16. Verifique todos os valores e pressione-os então POSTO sobre o cliente de TFTP.
 
Etapa 17. Espere os minutos 5 e tente-os então alcançar o roteador GUI. O RV320 deve
trabalhar normalmente.
 

 
Nota: O firmware promovido é mostrado no campo da versão de firmware.
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