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Firmware da elevação em um interruptor através
do comando line interface(cli) 

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
 

Você pode promover o firmware do interruptor com sua utilidade com base na Web ou
através do comando line interface(cli).
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como promover o firmware em seu interruptor com o CLI.
Para promover o firmware usando a utilidade com base na Web, clique aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx300 Series
Série SG350X
Sx500 Series
SG500X
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.06 — Sx300, Sx500, SG500X
2.2.8.04 — SG350X, Sx550X
  

Firmware da elevação em um interruptor com o CLI
 
Transfira o firmware mais recente
 

Àvista do processo de upgrade, transfira primeiramente o firmware mais recente do
interruptor. Siga as instruções abaixo:
 
Etapa 1. Vá ao local das transferências de Cisco.
 
Etapa 2. Entre no número de modelo de seu dispositivo no campo de busca e escolha o
modelo exato da lista de drop-down.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5304
https://software.cisco.com/download/


 
Nota: Neste exemplo, SG350X-48MP é escolhido.
 
Etapa 3. Firmware do interruptor do clique.
 

 
Etapa 4. A página mostrará a versão do firmware mais recente de seu interruptor e o
tamanho do arquivo. Clique o botão da transferência.
 

 
Nota: Certifique-se copiar o arquivo a seu dobrador TFTP.
  

Promova o firmware com o CLI
 

Etapa 1. Conecte seu computador ao interruptor usando um cabo do console e lance um
aplicativo do terminal emulator alcançar o interruptor CLI.
 



 
Nota: Neste exemplo, a massa de vidraceiro é usada como o aplicativo do terminal
emulator.
 
Etapa 2. Na janela de configuração da massa de vidraceiro, escolha a série como o tipo de
conexão e incorpore a velocidade padrão para a linha de série que é 115200. Então, clique 
aberto.
 

 
Etapa 3. Entre ao interruptor CLI usando seus próprios nome de usuário e senha.
 

 
Nota: O nome de usuário padrão e a senha são Cisco/Cisco. Neste exemplo, o nome de
usuário padrão Cisco, e uma senha pessoal são usados.
 
Etapa 4. Uma vez que você está no CLI, incorpore o modo de exec privilegiado e verifique a
versão de firmware que seu interruptor atualmente se está usando assim como o lugar onde
a imagem é instalada, e a outra informação entrando no seguinte:
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Na imagem do exemplo abaixo, o interruptor usado é o SG350X e a informação seguinte é
mostrada:
 

O interruptor é a versão de firmware running 2.2.5.68
A imagem é instalada no diretório flash
A corda da mistura MD5
As horas e data onde a imagem é carregada ao interruptor
 

 
Etapa 5. Consulte através de seu dobrador TFTP e execute o servidor TFTP no fundo à
vista do processo de upgrade.
 

 
Etapa 6. Transfira arquivos pela rede o arquivo de firmware mais recente de seu dobrador
TFTP ao interruptor entrando no seguinte:
 

 



Nota: Neste exemplo, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor
TFTP usado é 192.168.100.108.
 

 
Etapa 7. Espere até a página mostra que a operação esteve terminada.
 

 
Etapa 8. (opcional) para verificar que o arquivo de imagem novo esteve carregado com
sucesso, verifica sua informação de firmware do interruptor outra vez entrando no seguinte:
 

Etapa 9. Verifique a informação de firmware. A página deve mostrar os arquivos de imagem
velhos e novos mas deve indicar que o arquivo de imagem antiga será inativo após a
repartição e o arquivo de imagem novo será ativo após a repartição.
 

 
Etapa 10. Recarregue o interruptor entrando no seguinte:
 

 
Etapa 11. Incorpore Y à alerta da mensagem para continuar.
 

 
Etapa 12. Espere por alguns minutos quando o sistema fechar e recarregar.
 
Etapa 13. Uma vez que o sistema recarregou, entre ao interruptor outra vez.
 



 
Etapa 14. Verifique se o arquivo de imagem novo é agora ativo entrando no seguinte:
 

 
Etapa 15. Verifique a informação de imagem indicada. Deve agora mostrar que a imagem
ativa é a versão a mais atrasada.
 

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