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Ajustes da upgrade de firmware no adaptador do
telefone SPA8000 

Objetivo
 

Para promover o firmware um programa executável específico deve ser transferido do
Internet e ser executado. Promover seus dispositivos pode ser muito útil. As upgrades de
firmware podem fixar Bug de Software, melhorar características, e estender a vida do
dispositivo. Estas melhorias podem beneficiar o desempenho geral de um dispositivo.
Quando uma upgrade de firmware é aplicada as comunicações dos TERMAS para
temporariamente. Este documento explica como promover o firmware e as características
do firmware em um SPA8000.
  

Dispositivo aplicável
 

SPA8000
  

Download do software URL
 

SPA8000
 
Vá ao página da web de Cisco e transfira a versão de firmware a mais atrasada, desde
que no link. O arquivo é uma extensão do .zip. Descomprimir o arquivo com um software
da descompressão do arquivo.
  

Upgrade de firmware
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web como um administrador e escolha 
avançado > Voz > abastecimento. A página de abastecimento abre: 
 

 
 
Etapa 2. Na página de abastecimento, enrole para baixo a seção da upgrade de firmware.
 
Sob a área da upgrade de firmware:
 
Etapa 3. Escolha sim na elevação permitem a lista de drop-down de promover operações do
firmware independentemente das ações do resync.
 
Etapa 4. Incorpore o momento ao campo do atraso da nova tentativa de erro da elevação
para a tentativa seguinte da upgrade de firmware se um erro ocorre. O tempo incorporado
realiza-se nos segundos e é-se ajustado como 3600 segundos à revelia.
 
Etapa 5. No campo do Rev Limite do Downgrade, incorpore um limite mais baixo para o
número de versão aceitável durante uma upgrade de firmware ou um downgrade.

https://www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=282414110


Nota: A fim terminar uma upgrade de firmware a versão de firmware deve ser superior ou
igual ao campo do Rev Limite do Downgrade. Está vazia à revelia.
 
Etapa 6. O clique submete todas as mudanças para salvar a configuração.
 
Passo 7. Depois que os campos acima são entrados execute o arquivo executável que foi
extraído do arquivo compactado. Depois que o arquivo é executado a janela de utilitário da
upgrade de firmware do dispositivo dos TERMAS de Cisco aparece:
 

 
 
Etapa 8. Clique o botão do firmware da elevação para começar o processo da upgrade de
firmware.
 

 
 
Etapa 9. Leia o aviso antes que você clique o botão da continuação para continuar o
processo de upgrade, ou se por qualquer razão você quer parar o clique da upgrade de
firmware o botão Cancel.
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Etapa 10. Incorpore o IP dos TERMAS por favor ao endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT da entrada de seu campo dos TERMAS e clique o botão OK.
 
Nota: Se você não conhece o IP dos TERMAS você pode usar a página do estado no 
utilitário de configuração da Web para vê-lo. Esta página mostra o IP atual do dispositivo.
Consulte por favor o status de sistema do artigo no Analog Telephone Adapter SPA8000.
Para descobrir o IP com a resposta de voz interativa (IVR), execute a opção 110#. Isto dir-
lhe-á o IP atual.
 
Etapa 11. Espere até que o firmware for atualizado.
 

 
A informação seguinte é indicada quando o firmware é atualizado:
 

Campo da regra da elevação — Um script do firmware é indicado; isto define as condições da
elevação e o firmware associado URL. Está vazio à revelia.
No pedido da elevação do log os Msg colocam — um mensagem do syslog que possa ser
emitido depois que uma tentativa da upgrade de firmware termina com sucesso. É $PN
$MAC -- Pedindo a elevação $ SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH à revelia.
Msg do sucesso da elevação do log — Um mensagem do syslog que emitisse depois que
uma tentativa da upgrade de firmware termina com sucesso. É $PN $MAC -- Upgrade bem
sucedido $ SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH -- $ERR à revelia
Msg da falha de upgrade do log — Um mensagem do syslog que possa ser emitido depois
que uma tentativa falhada da upgrade de firmware. É $PN $MAC -- Elevação falhada: $ERR
à revelia.
Chaves de licença — As chaves de licença estiverem geradas quando o usuário configuram
os parâmetros de uso geral (GPP), porque mais informação consulta os parâmetros de uso



geral do artigo no adaptador do telefone SPA8000.
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