
Interface da WEB que não responde após a
upgrade de firmware à versão 1.0.01.18 no
roteador do RV34x Series 

Resumo
 

A interface da WEB do roteador do RV34x Series não pode responder após ter promovido o
firmware à versão 1.0.01.18 de 1.0.0.33. Este documento foi desenvolvido para destacar
esta edição, e para definir as etapas que precisa de ser seguida para que o roteador seja
promovido ao firmware mais recente a fim resolver esta edição.
  

Versões afetadas
 

1.0.01.18
  

Data identificada
 

maio 30, 2018
  

Data resolvida
 

N/A
  

Produtos afetados
 

RV34x Series
  

ID do bug
 

CSCvk05937
  

Descrição da edição
 

O Roteadores do RV34x Series, quando enviado, é carregado na fábrica com a versão de
firmware 1.0.0.33. Atualmente, a versão de firmware a mais atrasada para a plataforma é
1.0.01.18. Quando o firmware de um roteador do RV34x Series é promovido da versão
1.0.0.33 à versão 1.0.01.18, a interface da WEB do roteador pode parar de responder. Para
mais detalhes em relação a esta edição, clique aqui.
 
NOTA: Os testes determinaram que esta edição está isolada quando o firmware é
promovido diretamente à versão 1.0.01.18 da versão 1.0.0.33. Não é provável ocorrer
durante a elevação do firmware das versões 1.0.01.16 ou 1.0.01.17 à versão 1.0.01.18.
  

Causa
 

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk05937


Acredita-se atualmente que uns novos recursos incluídos na versão 1.0.01.18 estão
causando esta edição. A característica permite permitindo ou Gerenciamento de dispositivos
da desabilitação pela rede de área local virtual (VLAN) que é definida no roteador.
  

Solução
 

Para a upgrade de firmware bem sucedido de 1.0.0.33, execute por favor as seguintes
etapas.
 
Passo 1: O início de uma sessão à utilidade com base na Web do roteador incorporando
seu nome de usuário e senha aos campos fornecidos e clica então o início de uma sessão.
 

 
Etapa 2. Permita o acesso à Web remoto ao roteador.
 
NOTA: Esta etapa é recomendada caso que o acesso ao roteador da rede de área local
(LAN) falha a upgrade de firmware de seguimento porque se observou que o VLAN1
“Gerenciamento de dispositivos” está desabilitado e não pode ser editado após a upgrade
de firmware bem sucedido da versão 1.0.0.33 a 1.0.01.18. Permitir o gerenciamento de web
remoto fornecerá uma opção provisória de alcançar o roteador remotamente.
 
Para fazer isto, escolha o Firewall > as configurações básicas
 



 
Verifique a caixa para permitir o gerenciamento de web remoto
 

 
Etapa 3. Antes da upgrade de firmware, é sempre melhor prática suportar a configuração
antes de tomar alguma ação.
 
Escolha a administração > o Config Management
 



 
Na tabela do Config Management, salvar o arquivo de configuração running à configuração
de inicialização escolhendo o nome de arquivo da fonte como configuração e nome de
arquivo running do destino como a configuração de inicialização. Clique em Apply.
 

 
Copie a configuração de inicialização a seu personal computer (PC) escolhendo o nome de
arquivo da fonte como a configuração de inicialização e o nome de arquivo do destino como
a transferência ao PC.
 

 
NOTA: Supondo que o corredor e a configuração de inicialização são o mesmo, você pode
escolher transferir a configuração running ou a configuração de inicialização a seu PC.
 
Neste exemplo, a configuração de inicialização salvar ao PC.
 
Etapa 4. Promova o firmware do roteador à versão 1.0.01.17.
 
NOTA: Para informações mais detalhadas sobre de promover o firmware em Series Router
RV34X, clique aqui.
 
Etapa 5. Alcance o roteador da interface gráfica de usuário (GUI) como em etapa 1.
 
Etapa 6. Salvar a configuração running à configuração de inicialização para salvar sua
configuração com a versão de firmware 1.0.01.17 e o clique aplica-se.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?vw=1&docid=5ea27b1cf4c144be9cd150fe46bf9d45_h_5506.xml&pid=2&respid=0&snid=1&dispid=0&cpage=search


 
Etapa 7. Promova o firmware do roteador à versão 1.0.01.18.
 
Etapa 8. Alcance o roteador do LAN.
 
 
 
Você deve agora ter promovido o firmware do roteador da versão 1.0.0.33 à versão
1.0.01.18 e alcançá-lo com sucesso.
 
Este Field Notice é fazê-lo ciente desta edição e oferecer a solução melhor possível fixá-la.
Se você precisa alguma assistência adicional, contacte por favor o Suporte técnico de
Cisco.
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