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Firmware da elevação através do HTTP/HTTPS
em switch empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

A upgrade de firmware é usada para melhorar o desempenho do dispositivo e para manter o
dispositivo atualizado. Os arquivos de idioma podem igualmente ser aplicados para mudar a
língua nativa da relação do utilitário de configuração da Web.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como promover o firmware através do
HTTP/HTTPS em switch empilhável do Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switch empilhável do Sx500 Series
  

Download do software URL
 

Switch empilhável do Sx500 Series
 

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

Promova o firmware
 
Instale o firmware/arquivos 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
transferência. Este método de transferência usa seu navegador da Web e não exige
nenhum software adicional.

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284099485&flowid=32143&softwareid=282463181&release=1.3.0.59&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest


 
Nota: Você pode igualmente escolher através do TFTP se você gostaria de transferir o
firmware ao interruptor usando um aplicativo de servidor do Trivial File Transfer Protocol
(TFTP).
 
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 para o tipo de arquivo desejado do campo do tipo de
arquivo.
 



 
As opções disponíveis são como segue:
 

• Imagem de firmware — Um programa que seja usado para controlar os funcionamentos e
a funcionalidade do interruptor.
 
• Arquivo de idioma — O GUI será indicado na língua selecionada.
 

Etapa 5. Clique escolhem o arquivo selecionar um arquivo do computador, ou dão entrada
com o trajeto e o nome de origem do arquivo da elevação no campo adjacente.
 

 
Etapa 6. O clique aplica-se. Uma janela de aviso aparece:
 

 
Etapa 7. APROVAÇÃO do clique. Uma barra do progresso aparece por algum tempo.
 
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 o administração >
gerenciamento de arquivo > 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 escolhida, 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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