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Firmware da elevação em um roteador do
RV34x Series 
Objetivo
 
O VPN Router de Duplo-WAN do RV34x Series é um dispositivo fácil de usar, flexível, de
capacidade elevada que bem-seja serido para empresas de pequeno porte. Com recursos de
segurança adicionados tais como a Web que filtra, o controle de aplicativo, e a proteção de
origem de IP, este Router Series entregam a Conectividade altamente segura, de faixa larga,
prendida aos escritórios pequenos e os funcionários remotos. Estes recursos de segurança novos
igualmente fornecem a facilidade da atividade permitida ajuste fino na rede.
 
As versões de firmware novas do roteador são atualizações com recursos adicionados e
correções de bug que resolvem as edições atuais nas versões de firmware precedentes. O
desempenho de um dispositivo de rede pode ser aumentado com o firmware mais recente. 
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como promover o firmware em um roteador do RV34x
Series.
 
Nota: Se as imagens neste artigo não combinam sua interface gráfica de usuário (GUI), você
pode seguir as etapas deste artigo, promove o firmware, que foi criado para um outro roteador
mas usa o GUI actualizado.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

RV34x Series | 1.0.01.16 (transferência o mais tarde)
  

Promova o firmware
 
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do roteador e escolha a administração > o
gerenciamento de arquivos.
 

 
O indicador da notificação da etapa 2. A (opcional) indicará em cima do início de uma sessão que
informa que um novo firmware está disponível para a transferência. A elevação do clique agora e
você serão tomados à página do gerenciamento de arquivos.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Upgrade-firmware-on-RV160x-and-RV260x-routers.html
https://software.cisco.com/download/home/282413304
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Na área de informação do sistema, as seguintes subzonas descrevem o seguinte:
 

 
Modelo do dispositivo - Indica o modelo de seu dispositivo. Neste exemplo, o modelo do
dispositivo é o RV345P.
ID de produto PID VID- e Vendor ID do roteador
Versão de firmware atual - Firmware que é montado atualmente e sendo executado no
dispositivo.
Atualizado o mais tarde - Data da última atualização feita no roteador.
A versão a mais atrasada disponível em Cisco.com - A versão a mais atrasada do software
disponível na site da Cisco na Web
Verificado o mais tarde - A data em que a última verificação para atualizações foi feita.
 

Na área da assinatura abaixo, as seguintes subzonas descrevem o seguinte sobre a versão da
assinatura:
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Versão atual da assinatura - A versão atual da assinatura que o roteador está executando.
Última atualização - Data da última atualização feita no roteador.
A versão a mais atrasada disponível em Cisco.com - A versão a mais atrasada do software
disponível na site da Cisco na Web
Último verificado - A data em que a última verificação para atualizações foi feita.
 

Na área do direcionador do dongle de USB abaixo, as seguintes subzonas descrevem o seguinte
sobre a versão do driver do dongle de USB:
 

 
Versão do driver atual do dongle - A versão do driver atual do dongle que o roteador está
executando.
Última atualização - Data da última atualização feita no roteador.
A versão a mais atrasada disponível em Cisco.com - A versão a mais atrasada do software
disponível na site da Cisco na Web
Último verificado - A data em que a última verificação para atualizações foi feita.
 

Na área do pacote da língua abaixo, as seguintes subzonas descrevem o seguinte sobre a versão
do pacote da língua:
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Versão do pacote atual da língua - A versão do pacote atual da língua que o roteador está
executando.
Última atualização - Data da última atualização feita no roteador.
A versão a mais atrasada disponível em Cisco.com - A versão a mais atrasada do software
disponível na site da Cisco na Web
Último verificado - A data em que a última verificação para atualizações foi feita.
 

Etapa 3. Para verificar agora para ver se há a atualização do firmware mais recente, verificação
do clique.
 

 
Etapa 4. Na área de tipo de arquivo sob a elevação manual, clique sobre o botão de rádio da
imagem de firmware. Para transferir um tipo de arquivo diferente para uma elevação diferente,
clique sobre um botão de rádio. As opções são:
 

Imagem de firmware - Configuração principal do sistema operacional
Arquivo de assinatura - Isto conterá assinaturas para que o controle de aplicativo identifique
aplicativos, tipos de dispositivo, sistemas operacionais, e assim por diante.



●

●

●

●

●

Direcionador do dongle de USB - Direcionadores para dongles do barramento serial universal
(USB)
Arquivo de idioma - Para o apoio da língua e de comunicação
 

Nota: Neste exemplo, a imagem de firmware é escolhida. Se você quer aprender como configurar
atualizações automáticas para o roteador, clica aqui.
 

 
Etapa 5. Na elevação da área, clique sobre um botão de rádio para determinar 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. Esta opção é não disponível para arquivos de idioma
porque as upgrades de idioma exigem a especificação feita sob encomenda de que língua
mudar a. Se isto é escolhido, salte para pisar 9.
PC - Instala um arquivo existente da elevação de um diretório em seu computador pessoal.
Promover de seu PC pode ser útil se você têm o arquivo para uma versão de firmware
específica ou a língua a que você quer promover. 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, cisco.com é usado.
 

 
Etapa 6. (opcional) se você escolheu o PC ou o USB, clique escolhe o arquivo e escolhe a
imagem de firmware. Então, faixa clara a pisar 9.
 
Nota: O formato do arquivo da imagem de firmware é .img.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5397-configure-automatic-updates-on-the-rv34x-series-router.html


 
Etapa 7. (opcional) se você tem um USB obstruído dentro e o roteador não o reconhece, clica
sobre Refresh.
 

 
Etapa 8. (opcional) para restaurar toda a configuração ou ajustes aos padrões de fábrica em cima
da repartição após o melhoramento, verifica sua caixa de verificação correspondente sob a
elevação da área. Neste exemplo, a caixa de verificação da restauração é deixada não-verificado.
 
Nota: Se você está configurando o roteador remotamente, você perderá toda a Conectividade ao
roteador mesmo se esta caixa é deixada não-verificado.
 

 
Etapa 9. Clique sobre a elevação.



 
Etapa 10. Clique sim na janela de confirmação a continuar.
 

 
Nota: Uma barra do progresso aparece abaixo do botão Upgrade Button. Não refresque a página
ou para navegar a uma outra página quando o processo de upgrade for em andamento, se não, a
upgrade de firmware será abortada.
 

 
A elevação foi terminada uma vez, um indicador da notificação estalará até informa-o que o
roteador começará a recarregar e você estará registrado para fora.
 



 
No fundo escurecido, um mensagem de sucesso parecerá ao lado do botão Upgrade Button
indicar que a elevação era bem sucedida. Neste exemplo, o fazendo download do mensagem de
sucesso do server aparece.
 

 
Etapa 11. Log para trás dentro à utilidade com suporte na internet. Um indicador parecerá
informá-lo que a atualização esteve aplicada. Clique em OK para continuar.
 

 
Etapa 12. Rolo (opcional) à área de informação do sistema para verificar que o firmware do
roteador esteve promovido. A área atual da versão de firmware deve agora indicar a versão de
firmware promovida.
 



 
Você agora promoveu com sucesso o firmware em um roteador do RV34x Series.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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