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Como promover o firmware no Switches do
200/300 Series 
Objetivo
 
Este artigo explica como promover o firmware para 200 e 300 Series Switch, mas pode conter a
informação útil para promover o firmware em outros dispositivos também.
  
Dispositivos aplicáveis
 

200 Series Switch
300 Series Switch
  

Versão de software
 

1.4.x.xx
  

Sumário
 
Como eu transfiro um arquivo de imagem?
 
Como eu decifro nomes de arquivo?
 
Que se eu promovi com o HTTP e recebi um Mensagem de Erro?
 
Como eu promovo um arquivo da bota através de um servidor TFTP?
  
Por que devo eu promover o firmware?
 
Promover o firmware é essencial para o desempenho ideal em cada dispositivo. É muito
importante instalar elevações quando são liberadas. Quando as versões Cisco uma upgrade de
firmware, elas frequentemente contiverem melhorias tais como novos recursos ou fixarem um erro
que possa causar uma vulnerabilidade de segurança ou uma edição com desempenho.
  
Perguntas potenciais ao promover o firmware
 
Como eu transfiro um arquivo de imagem?
 
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 ao apoio de Cisco, e dê entrada com o nome do dispositivo que precisa uma
elevação sob transferências. Um menu suspenso deve aparecer. Enrole para baixo e escolha o
modelo que específico você possui.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/index.html


Etapa 2. Selecione um tipo do software.
 

Etapa 3. Escolha a versão de firmware que você quer promover para a seu dispositivo.
 
Nota: Se você faltou diversas elevações, você pode precisar de trabalhar sua maneira acima do
mais velho à versão a mais nova. Quando o segundo número vai acima, por exemplo 1.2.1.1 a
1.3.1.1, aqueles é geralmente as versões com as elevações as mais grandes.
 

Etapa 4. Clique o ícone de seta para transferir.
 



Etapa 5. Uma vez que você selecionou a transferência, o acordo de licença do software do
utilizador final de Cisco pode aparecer. Clique para aceitar o contrato de licença.
 

Etapa 6. Se esta tela abre, salvaguarda do clique. Segundo seu navegador da Web, isto pode
acontecer automaticamente. O mais frequentemente, salvar automaticamente no dobrador das
transferências.
 

Etapa 7. Entre à página de configuração da Web de seu interruptor e navegue ao administração >
gerenciamento de arquivo > à elevação/ao firmware/língua alternativos.
 



Etapa 8. A elevação/tela alternativa do firmware/língua aparece com através do HTTP, a elevação
, e a imagem de firmware preselected. O clique escolhe o arquivo.
 

Etapa 9. Selecione transferências e o arquivo apropriado e clique aberto.
 
Somente os arquivos que terminam em .ros podem ser usados para promover o firmware no



Roteadores do 200/300 Series. Se seu somente bem escolhido para um arquivo termina no .zip e
você não sabe recuperar o arquivo .ros, leia a próxima seção deste artigo, como eu decifro nomes
de arquivo?
 
Nota: Outras séries de Switches usam frequentemente um arquivo do .bin em vez de um arquivo
.ros.
 

Etapa 10. O arquivo que você abriu aparecerá na tela. Clique em Apply.
 

Etapa 11. Esta tela pode aparecer. APROVAÇÃO do clique para confirmar a elevação. Se você
tem um construtor do pop-up, você precisaria de permitir que o pop-up para que este apareça.
 



Etapa 12. Clique em Concluído.
 

Etapa 13. (Opcional) se a página de configuração da cópia/salvaguarda se publica, você pode
deixar as escolhas preselected ou mudá-las se você prefere. Todas as configurações que o
interruptor está usando atualmente estão no arquivo de configuração running que não é retido
entre repartições. A fim manter sua configuração retida, você deve salvar sua configuração
running à configuração de inicialização. Se não aparece, navegue ao administração >
gerenciamento de arquivo > à configuração da cópia/salvaguarda se você quer salvar seu arquivo
de configuração. O clique aplica-se para salvar sua configuração running a sua configuração de
inicialização.
 



Etapa 14. Clique em Concluído.
 

Etapa 15. É necessário trocar as imagens de firmware para fazer a versão actualizado ativo e o
firmware mais velho inativo. Navegue ao administração > gerenciamento de arquivo > imagem
ativa e selecione a nova versão do menu dropdown. Clique em Apply.
 



Etapa 16. Para recarregar, navegue à administração > à repartição. O interruptor recarregará
então para salvar a elevação do arquivo.
 

Etapa 17. Selecione a repartição imediata e do clique.
 



Você terminou com sucesso uma upgrade de firmware em seu dispositivo.
  
Como eu decifro nomes de arquivo?
 
Quando você transfere uma versão para promover, as últimas três letras determinam a finalidade
desse arquivo.
 
Neste exemplo, o arquivo termina em .ros. Esta é a upgrade de firmware. Você deve poder
promover usando o HTTP e transferir arquivos pela rede o arquivo de imagem que termina .ros
para o HTTP.
 
Nota: Seja certo salvar todos os arquivos que você transfere do apoio de Cisco no mesmo
dobrador, incluindo os arquivos aertos o zíper. O mais frequentemente estas imagens salvar no
arquivo das transferências.
 

Se você vê um arquivo que esteja em um término do formato no .zip, você deve abrir o zíper esse
arquivo. Se você não tem um programa abrir o zíper você precisará de transferir um. Há diversas
opções livres em linha. Uma vez que você transferiu um programa abrir o zíper, clique 
transferências e encontre o arquivo que do .zip você precisa de abrir o zíper.
 

Clicar com o botão direito no nome do arquivo zip, uma tela similar a esta aparecerá. Paire sobre
o software abrir o zíper, e escolha o extrato aqui. Neste exemplo, 7-Zip é usado.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/index.html


Nota: Se um arquivo termina em .rfb, é um arquivo da bota. Você pode ver este arquivo quando
você extrai um arquivo zip. Às vezes, o arquivo da bota deverá ser promovido. Este processo será
detalhado no como faço eu promovo um arquivo da bota através de um servidor TFTP? mas o
mais frequentemente você não o conhecerá necessidade de fazer isto até que você receba um
mensagem de erro específica, detalhado na seguinte seção.
  
Que se eu promovi com o HTTP e recebi um Mensagem de Erro?
 
Se você tentou promover o firmware através do Server do HTTP, você pode ter recebido este
Mensagem de Erro: O arquivo de código SW é desproporcionado. Isto exige-o promover o
arquivo da bota usando um server do Trivial File Transfer Protocol (TFTP) antes que você possa
fazer a upgrade de firmware.
 
O arquivo da bota é o que determina a ordem dos processos que ocorrem quando um
computador carreg acima. Segue as instruções que são programadas no dispositivo. Em alguns
casos, atualizar o arquivo da bota permite que o computador possa promover o firmware à versão
mais nova.
 
O TFTP é um protocolo simples para arquivos de transferência. Há diversas opções livres do
servidor TFTP a transferir em linha. Uma vez que você transferiu um servidor TFTP, siga os
sentidos na próxima seção.
 
Nota: Isto foi sabido para acontecer ao promover da versão 1.3 à 1.4.
  
Como eu promovo um arquivo da bota através de um servidor TFTP?
 
Uma vez que você transferiu o arquivo que você quer se aplicar a seu dispositivo, tome uma nota
em relação ao dobrador onde o arquivo é encontrado. O dobrador das transferências é o lugar o
mais comum para transferências. Seja certo salvar todos os arquivos no mesmo lugar e abrir o
zíper um arquivo se não foi aerto o zíper.
 
Etapa 1. Abra um servidor TFTP. Esta é a ferramenta que você se estará usando, através de seu
computador, para promover o arquivo. Na plataforma Windows, vá à barra da busca à esquerda a
esquerda inferior ao lado do ícone de Windows e procure pelo servidor TFTP que você transferiu
e selecione-o.
 
Nota: Para evitar conflitos potenciais, transfira somente um servidor TFTP. 



Etapa 2. Escolha o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do menu suspenso no
campo da Interface de serviço. Deve ser o endereço de seu computador desde que o server está
sendo executado através de seu computador. Este exemplo mostra Intel (R) a conexão Ethernet
foi escolhida, porque o portátil é conectado através dos Ethernet ao dispositivo. Clique então 
consultam.
 
Nota: A Interface de serviço pode variar segundo sua configuração.
 

Etapa 3. Uma vez que você clica sobre Browse, uma nova janela aparecerá. Selecione o
dobrador que contém todos os arquivos aertos o zíper para esta elevação e clique a 
APROVAÇÃO.
 



Etapa 4. Para verificar novamente que o diretório contém todos os arquivos necessários, você
pode clicar a mostra Dir no servidor TFTP.
 

Etapa 5. Rolo com as imagens para assegurar são todos no diretório de TFTP.
 



Etapa 6. Agora que você tem um servidor TFTP aberto e você está conectado a seu interruptor,
escolha o seguinte do painel de navegação de seu interruptor. Administração > gerenciamento de
arquivo > elevação/firmware/língua alternativos.
 
Nota: A maioria de dispositivos têm uma página similar da navegação.
 



Etapa 7. Selecione as seguintes opções: através do TFTP, a elevação, carreg o código, pelo
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, e pela versão 4. Então incorpore o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de seu servidor TFTP e datilografe dentro o
nome de arquivo que precisa de ser promovido. O clique aplica-se para promover.
 
Nota: O arquivo da bota tem a bota da palavra nele.
 

Etapa 8. O arquivo foi-lhe promovido uma vez pode receber uma mensagem para recarregar seu



dispositivo. O clique feito e seu interruptor podem automaticamente recarregar.
 

Etapa 9. Se seu interruptor não recarrega automaticamente, navegue à administração > à
repartição. O interruptor recarregará então para salvar a elevação do arquivo.
 

Etapa 10. Selecione a repartição imediata e do clique.
 



Etapa 11. Você pode receber um aviso similar a este. Clique em OK. Se você tem um construtor
do pop-up, você precisaria de permitir que o pop-up para que este apareça.
 

Etapa 12. Uma vez que o dispositivo foi recarregado, você pode confirmar que a versão da bota
esteve promovida. Navegue ao estado e às estatísticas > ao sumário do sistema.
 

Neste momento você precisará de promover a versão de firmware com o HTTP, como explicado
na seção como faço eu transfiro um arquivo de imagem? Você pode começar na etapa 7 nessa
seção, desde que você estará usando arquivos de imagem que você transferiu previamente.
 
Etapa 13. Uma vez que isso está completo você pode confirmar que a versão do firmware mais
recente e da bota esteve instalada. Navegue às estatísticas e às estatísticas > ao sumário do
sistema.
 
Você deve agora com sucesso ter atualizado ao firmware mais recente para seu dispositivo.
 
Os artigos de companheiro para promover o firmware podem ser alcançados clicando os links
abaixo.
 
Upgrade de firmware através do HTTP/HTTPS no Switches controlado 200/300 Series
 
Upgrade de firmware através do TFTP no Switches controlado 200/300 Series

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb947-firmware-upgrade-via-http-https-on-200-300-series-managed-sw.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb950-firmware-upgrade-via-tftp-on-200-300-series-managed-switches.html


Guias da upgrade de firmware para o Produtos da empresa de pequeno porte de Cisco
 

/content/en/us/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-wireless-access-points/smb3703-firmware-upgrade-guides-for-cisco-small-business-products.html?dtid=osscdc000283
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