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Firmware da elevação em um interruptor 
Objetivo
 
O firmware é o programa que controla o funcionamento e a funcionalidade do interruptor. É a
combinação de software e de hardware que tem o código e os dados do programa armazenados
nela para que o dispositivo funcione.
 
Promover o firmware melhora o desempenho do dispositivo, que poderia fornecer a segurança
avançada, os novos recursos, e as correções de bug. Este processo é igualmente necessário se
você encontra o seguinte:
 

Desconexão frequente ou conexão intermitente da rede usando o interruptor
Conexão lenta
 

O objetivo deste documento é mostrar-lhe como promover o firmware em seu interruptor.
  
Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
  

Versão de software
 

2.2.0.66
  

Firmware da elevação no interruptor
 
Promova o firmware
 
Importante: Antes que você continue, certifique-se transferir primeiramente o firmware mais
recente de seu interruptor da site da Cisco na Web.
 
Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do interruptor e escolha o administração >
gerenciamento de arquivo > as operações do firmware.
 

https://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=268437593


 
Etapa 2. Clique o botão de rádio do firmware da atualização como o tipo de operação.
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio HTTP/HTTPS como o método da cópia.
 

 
Nota: Escolha o USB se você gostaria de transferir o firmware ao interruptor usando uma
movimentação do flash USB.
 
Etapa 4. Para o nome de arquivo, o clique escolhe o arquivo e encontra previamente o arquivo de
firmware baixado de seu computador.
 

 
Etapa 5. Escolha o arquivo a seguir clique aberto.
 



 
Etapa 6. O clique aplica-se.
 

 
Uma barra do progresso aparecerá então mostrando o progresso do processo de upgrade.
 

 
Quando o processo foi terminado, a barra do progresso desaparece e a tela indicará então com
uma marca de verificação que o processo de upgrade é bem sucedido.
  



 
Recarregue o interruptor
 
Para que a versão de firmware promovida seja aplicada, o interruptor deve ser recarregado.
 
Etapa 1. Escolha a administração > a repartição.
 

 
Etapa 2. Clique imediato.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 3. a caixa de verificação clara do arquivo de configuração de
inicialização para suprimir da configuração de inicialização uma vez que o interruptor é
recarregado. Com esta opção escolhida, o interruptor executa essencialmente um padrão de
fábrica restaurado desde que o corredor e as configurações de inicialização serão suprimidos em
cima da repartição.
 

 
Etapa 4. Repartição do clique.
 



 
O interruptor recarregará então. Este processo pode tomar alguns minutos.
  
Verifique o novo firmware
 
Para verificar se o novo firmware foi promovido com sucesso:
 
Etapa 1. Escolha o administração > gerenciamento de arquivo > as operações do firmware.
 

 
Etapa 2. Verifique a área ativa da versão de firmware para verificar se o firmware actualizado foi
transferido arquivos pela rede com sucesso ao interruptor.
 

 
Você deve agora com sucesso ter promovido o firmware de seu interruptor.
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