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Upgrade de firmware através do HTTP/HTTPS
no Switches controlado 200/300 Series 

Objetivo
 

O firmware é o programa que controla os funcionamentos e a funcionalidade do interruptor.
O firmware promovido pode fornecer a segurança avançada, os novos recursos, as
correções de bug, e as elevações do desempenho.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como promover o firmware no Switches
controlado 200 e 300 Series com o uso do uploader da interface da WEB (HTTP/HTTPS).
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switches controlado 200 Series SF/SG
Switches controlado 300 Series SF/SG
  

Download do software URL
 

Switches controlado 200 Series
Switches controlado 300 Series
 

Nota: Certifique-se transferir a liberação do firmware mais recente.
  

Elevação/firmware/língua alternativos
 
Instale o firmware/arquivo de idioma
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o administração >
gerenciamento de arquivo > a elevação/o firmware/língua alternativos. A elevação/página 
alternativa do firmware/língua abre:
 

 
Etapa 2. Clique através do botão de rádio HTTP/HTTPS no campo do método de

https://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=283452721&flowid=24307
https://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=283009439&flowid=18909


transferência.
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio da elevação no campo de ação da salvaguarda.
 

 
Nota: A ação de backup é permitida somente com o uso do método de transferência de
TFTP.
 
Etapa 4. Clique o botão de rádio que corresponde ao tipo de arquivo desejado para
promover no campo do tipo de arquivo.
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As opções disponíveis são definidas como segue:
 

Imagem de firmware — O firmware deve ser promovido. O firmware é o programa que
controla os funcionamentos e a funcionalidade do interruptor. O firmware é sabido igualmente
como a imagem.
Arquivo de idioma — O arquivo de idioma deve ser promovido. O arquivo de idioma é o
dicionário que permite que os indicadores sejam indicados na língua selecionada.
 

Etapa 5. Entre em um caminho de arquivo ou o clique consulta… e abre o firmware/arquivo
de idioma.
 
Etapa 6. O clique aplica-se. Uma janela de aviso aparece.
 

 
Etapa 7. APROVAÇÃO do clique. Uma barra do progresso aparece por diversos minutos.
 
Etapa 8. Após alguns minutos, a barra do progresso desaparece. As estatísticas e todos os
erros de transferência aparecem. Se transferência era bem sucedida, clique feito.
  

Selecione o firmware ativo
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o arquivo >
o Gerenciamento > imagem ativa. A página ativa da imagem abre:
 



 
Etapa 2. Selecione a versão do firmware desejado da imagem ativa após a lista de drop-
down da repartição.
 

 
Etapa 3. O clique aplica-se para escolher o firmware a ser usado em cima da repartição do
interruptor.
  

Recarregue o interruptor
 

Para que a versão de firmware promovida seja aplicada o interruptor deve ser recarregado.
O interruptor não precisa de ser recarregado se o arquivo actualizado é somente um arquivo
de idioma.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a repartição
. A página da repartição abre:
 

 
Verificação (opcional) de etapa 2. 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 permitida, o interruptor executa essencialmente um padrão de
fábrica restaurado desde que o corredor e as configurações de inicialização serão



suprimidos na repartição.
 
Etapa 3. Repartição do clique. As repartições do interruptor e o firmware actualizado são
aplicados.
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