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Troubleshooting da upgrade de firmware no
Switches controlado 300 e 500 Series 
Objetivo
 
O firmware é uma combinação de software e de hardware que tem o código e os dados do
programa armazenados nela. Promover o firmware em seu dispositivo pode fornecer a segurança
avançada, os novos recursos, as correções de bug, e as elevações do desempenho.
 
Nota: Os usuários podem encontrar o Mensagem de Erro, “o arquivo de código SW está sobre o
formato feito sob medida” ou “ilegal do software” ao tentar promover o dispositivo à versão a mais
atrasada de uma versão antes de 1.3.5.
 

 

 
A fim pesquisar defeitos este erro, você deve promover a um firmware e a uma elevação
intermediários ao código o mais atrasado da bota antes de promover ao firmware mais recente.
Siga as etapas esboçadas neste documento para instruções detalhadas.
 
Um artigo relacionado em upgrades de firmware do Troubleshooting pode ser alcançado aqui.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como promover o firmware no Switches controlado 300
e 500 Series, e como pesquisar defeitos os Mensagens de Erro.
  
Dispositivos aplicáveis
 

Switches controlado 500 Series SF/SG
Switches controlado 300 Series SF/SG
 

A fim promover seu dispositivo que você precisa de transferir um arquivo, referido frequentemente
como uma imagem, a seu computador, e transfere-o então ao dispositivo.
 
Etapa 1. Vá à site da Cisco na Web e clique a aba do menu.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5862-Upgrade-Firmware-200-300-Switches.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/index.html


 
Etapa 2. Selecione o apoio & as transferências > o Produtos & as transferências. Dê entrada com
o nome da série que precisa uma elevação. Um menu suspenso deve aparecer. Enrole para
baixo e escolha a série e então o modelo que específico você possui.
 

 
Antes de promover à versão a mais atrasada de uma versão antes de 1.3.5, você precisa
primeiramente de promover a imagem do dispositivo à versão da imagem 1.3.5 ou 1.3.7 e o
arquivo o mais atrasado da bota (1.4.0.x). Depois que o dispositivo está promovido a 1.3.5/1.3.7 e
ao arquivo o mais atrasado da bota (1.4.0.x), você pode promover o dispositivo à versão 1.4.
 
Se você atualmente está promovendo de 1.3.5 ou de uma versão mais nova, você deve poder
saltar à última seção deste artigo clicando aqui.
 
Etapa 3. Para encontrar as versões diferentes disponíveis, o clique expande tudo.
 

 
Etapa 4. Use a aba do rolo no lado direito da caixa. Clique o símbolo do sinal de intercalação à
direita se você precisa de expandir uma lista. Uma vez que a lista é expandida você pode enrolar
através das versões de firmware disponível.
 

 
Etapa 5. Clique sobre o ícone da transferência. Tome a nota do nome do arquivo e onde isto
salvar. O local padrão é o dobrador das transferências em seu computador.
 



 
Etapa 6. Se o arquivo é um arquivo zip, deverá ser extraído antes que a elevação trabalhar. Se
você não sabe extrair arquivos zip, clica aqui para detalhes.
  

Melhoramento a um firmware intermediário
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o administração > gerenciamento
de arquivo > as operações do firmware. Segundo sua versão atual, promova/firmware/língua
alternativos pode ser o terceiro dobrador a abrir.
 

 
Etapa 2. A elevação/página alternativa do firmware/língua abre.
 

 
Etapa 3. Clique através do botão de rádio HTTP/HTTPS no campo do método de transferência.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5862-Upgrade-Firmware-200-300-Switches.html


 
Etapa 4. Clique o botão de rádio da elevação no campo de ação da salvaguarda.
 

 
Etapa 5. Clique o botão de rádio da imagem de firmware no campo do tipo de arquivo.
 



 
Etapa 6. No campo de nome de arquivo, entre em um caminho de arquivo ou o clique consulta… 
para selecionar o arquivo de firmware de 1.3.5/1.3.7 que você transferiu da página de software.
 

 
Nota: O arquivo de firmware é um tipo de arquivo .ros e pode ser encontrado no arquivo zip que
você transferiu.
 
Etapa 7. O clique aplica-se.
 

https://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=284020978


 
Uma janela de aviso aparece:
 

 
Etapa 8. APROVAÇÃO do clique.
 

 
Uma barra do progresso aparece por diversos minutos.
 



 
Etapa 9. Depois que transferência termina, a barra do progresso desaparece. As estatísticas e
todos os erros de transferência aparecem. Se transferência era bem sucedida, clique o hiperlink 
ativo da imagem, ou navegue ao administração > gerenciamento de arquivo > imagem ativa.
 

 
Se transferência HTTP falha, você pode precisar de usar um servidor TFTP. Para instruções em
como usar um servidor TFTP, clique aqui.
 
Etapa 10. Da imagem ativa após a lista de drop-down da repartição, selecione a versão de
firmware actualizado.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5862-Upgrade-Firmware-200-300-Switches.html


 
Etapa 11. O clique aplica-se.
 

 

 
Um mensagem de sucesso aparece e o número de versão da imagem ativo após o campo da 
repartição é atualizado.
 

 
Etapa 12. Recarregue o interruptor de modo que a upgrade de firmware tome o efeito. Navegue à 
administração > à repartição, e clique então o botão da repartição.
 



 
Nota: Você pode igualmente pôr o ciclo o interruptor para recarregar desligando e reconectando o
cabo de alimentação atrás do interruptor.
 
Etapa 13. (Opcional) entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o estado e as
estatísticas > o sumário do sistema para ver a informação de software a fim confirmar a versão de
firmware promoveram.
 

  
Melhoramento ao código o mais atrasado da bota através do TFTP
 

Para promover o código da bota você deve usar o método de transferência de TFTP. A fim usar o
TFTP, o PC precisa de ter um servidor TFTP que é executado nele. Um servidor TFTP livre pode
ser transferido de: http://www.solarwinds.com/downloads/index.aspx
 
Nota: As seguintes etapas supõem que você está usando o servidor TFTP de SolarWinds. Se
você como uma explicação diferente em usar um servidor TFTP, para clicar aqui.
 
Etapa 1. Abra o aplicativo de servidor TFTP de SolarWinds. Uma mensagem aparecerá de
indicação que o servidor TFTP começou.
 

http://www.solarwinds.com/downloads/index.aspx
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5862-Upgrade-Firmware-200-300-Switches.html


 
Nota: Se você está usando o sistema operacional de Windows, certifique-se que o TFTP ou o
aplicativo de TFTP Solartroubleshooting-adicional-detailswinds estão permitidos conexões de
entrada em seu Windows Firewall.  Se não transferência de TFTP intervalo (isto é falha).
 
Etapa 2. Coloque o arquivo o mais atrasado do código da bota (.rfb) no diretório raiz TFTP
(C:\TFTP - raiz). 
 

 
Nota: O arquivo de código da bota é um tipo de arquivo RFB e pode ser encontrado no arquivo
zip que você transferiu.
 
Etapa 3. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o administração > gerenciamento
de arquivo > as operações do firmware. Segundo sua versão atual, promova/firmware/língua
alternativos pode ser o terceiro dobrador a abrir.
 
. 
 

 
Etapa 4. A elevação/página alternativa do firmware/língua abre.
 



 
Etapa 5. Clique através do botão de rádio TFTP no campo do método de transferência.
 

 
Etapa 6. Clique o botão de rádio da elevação no campo de ação da salvaguarda.
 



 
Etapa 7. Clique o botão de rádio do código da bota no campo do tipo de arquivo.
 

 
Etapa 8. No endereço IP do servidor de TFTP/campo de nome, incorpore o endereço IP de Um



ou Mais Servidores Cisco ICM NT do computador que abriu o aplicativo de servidor TFTP de
SolarWinds em etapa 1.
 

 
Etapa 9. Incorpore o nome de arquivo do arquivo do código da bota (.rfb) ao campo de nome de
arquivo da fonte. Por exemplo, se o caminho exato ao arquivo é C:\TFTP-Root\sx500_boot-
14002.rfb, a seguir incorpore sx500_boot-14002.rfb no campo. 
 



 
Nota: O arquivo de origem deve estar no diretório raiz TFTP para que transferência de TFTP
trabalhe.
 
Etapa 10. O clique aplica-se.
 
Uma janela de aviso aparece.
 

 
Etapa 11. APROVAÇÃO do clique.
 

 
Uma barra do progresso aparece por diversos minutos.
 



 
Depois que transferência termina, a barra do progresso desaparece. As estatísticas e todos os
erros de transferência aparecem.
 

 
Etapa 12. Clique em Concluído.
 

 



Etapa 13. Recarregue o interruptor de modo que a elevação da bota tome o efeito. Navegue à 
administração > à repartição, e clique então o botão da repartição.
 

 
Nota: Você pode igualmente pôr o ciclo o interruptor para recarregar desligando e reconectando o
cabo de alimentação atrás do interruptor.
 
Etapa 14. O log (opcional) no utilitário de configuração da Web e escolhe o estado e as
estatísticas > o sumário do sistema para ver a informação de software a fim confirmar a versão da
bota promoveram.
 

 
Etapa 15. Continue à próxima seção, promovendo da versão 1.3.5 mais recente, a fim promover à
versão a mais atrasada.
  
Melhoramento da versão 1.3.5 mais recente
 
Nota: Assegure-se de que você promova ao arquivo o mais atrasado da bota antes de continuar
com esta seção. Refira a seção anterior para mais informação.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o administração > gerenciamento
de arquivo > as operações do firmware. Segundo sua versão atual, promova/firmware/língua
alternativos pode ser o terceiro dobrador a abrir.
 
. 
 



 
Etapa 2. A elevação/página alternativa do firmware/língua abre.
 

 
Etapa 3. Clique através do botão de rádio HTTP/HTTPS no campo do método de transferência.
 

 
Etapa 4. Clique o botão de rádio da elevação no campo de ação da salvaguarda.
 



 
Etapa 5. Clique o botão de rádio da imagem de firmware no campo do tipo de arquivo.
 

 
Etapa 6. No campo de nome de arquivo, entre em um caminho de arquivo ou o clique consulta… 
para selecionar o arquivo de firmware mais recente que você transferiu da página de software.
 

https://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=284020978


 
Nota: O arquivo de firmware é um tipo de arquivo .ros e pode ser encontrado no arquivo zip que
você transferiu.
 
Etapa 7. O clique aplica-se.
 

 
Uma janela de aviso aparece.
 

 
Etapa 8. APROVAÇÃO do clique.
 



 
Uma barra do progresso aparece por diversos minutos.
 

 
Etapa 9. Depois que transferência termina, a barra do progresso desaparece. As estatísticas e
todos os erros de transferência aparecem. Se transferência era bem sucedida, clique o hiperlink 
ativo da imagem para abrir a página ativa da imagem.
 



 
Etapa 10. Da imagem ativa após a lista de drop-down da repartição, selecione a versão do
firmware mais recente.
 

 
Etapa 11. O clique aplica-se.
 

 
Um mensagem de sucesso aparece e o número de versão da imagem ativo após o campo da 
repartição é atualizado.
 



 
Etapa 12. Recarregue o interruptor de modo que a upgrade de firmware tome o efeito. Navegue à 
administração > à repartição, e clique então o botão da repartição.
 

 
Nota: Você pode igualmente pôr o ciclo o interruptor para recarregar desligando e reconectando o
cabo de alimentação atrás do interruptor.
 
Etapa 13. (Opcional) entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o estado e as
estatísticas > o sumário do sistema para ver a informação de software a fim confirmar a versão de
firmware promoveram.
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