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De configuratiebestanden in WAP125 of
WAP581 access point beheren 

Inleiding
 

Een Wireless Access Point (WAP)-configuratiebestand bevat alle informatie over de WAP.
De configuratiebestanden zijn in XML-indeling gemaakt. Er zijn drie verschillende
configuratiebestanden in een WAP:
 

Startup Configuration — Dit bestand is het primaire configuratiebestand en wordt
opgeslagen op het flash-geheugen van de WAP.
Back-upconfiguratie — De back-upconfiguratie is een extra bestand dat opgeslagen is
op de WAP en wordt gebruikt als back-up.
Configuratie van de spiegel — Als het opstartconfiguratiebestand niet gedurende 24 uur
is aangepast, wordt het opgeslagen als een spiegelconfiguratie, die over de
fabrieksresets wordt bewaard. Dit bestand is een momentopname van een vorige
startconfiguratie, en kan worden gebruikt om instellingen te herstellen na een
fabrieksreset.
 

Van deze bestanden kan een back-up worden gemaakt op uw computer of naar de WAP
worden gedownload om de instellingen bij te werken. De configuratiebestanden kunnen ook
naar verschillende bestanden worden gekopieerd of kunnen worden verwijderd.
 
In dit scenario zullen de configuratiebestanden worden gedownload en vervolgens via Trivial
File Transfer Protocol (TFTP) van een TFTP-server worden gedownload met een IP-adres
van 192.168.101.101. Dit artikel toont ook stappen over hoe de bestanden via Hyper-Text
Transfer Protocol (HTTP) en Hyper-Text Transfer Protocol (HTTPS) kunnen worden
gedownload en van een back-up naar deze methoden worden gebruikt.
  

Doel
 

Het doel van dit document is instructies te geven over de manier waarop u
configuratiebestanden in uw WAP kunt beheren door een configuratiebestand te
downloaden, back-up te maken en te kopiëren en te verwijderen.
  

Toepasselijke apparaten
 

WAP125
WAP581
  

Softwareversie
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

Configuratiebestanden beheren
 



Downloadconfiguratie via TFTP
 

Opmerking: De afbeeldingen kunnen afhankelijk van het WAP-model verschillen. De
onderstaande beelden zijn afkomstig van WAP125.
 
Downloadconfiguratiebestand
 
Stap 1. Meld u aan bij het op internet gebaseerde hulpprogramma van het access point door
uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren in de daartoe bestemde velden en
vervolgens op Aanmelden te klikken.
 

 
Opmerking: De standaard gebruikersnaam/wachtwoord is Cisco/cisco.
 
Stap 2. KiesBeheer > Configuratiebestanden.
 



 
Stap 3. Klik op de juiste knop Download/Backup.
 

 

 
Stap 4. In het gebied van de Overboekingsmethode klik op de radioknop Via TFTP om het te
gebruiken protocol te selecteren wanneer het downloaden/maken van een back-up van het
configuratiebestand.
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Stap 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Overzetten van pc naar Access Point om het
configuratiebestand van de computer naar het access point te downloaden.
 

 
Stap 6. Kies in de vervolgkeuzelijst Gebruik een configuratiebestand dat u wilt overdragen.
De opties zijn:
 

Startup Configuration — Dit bestand is het primaire configuratiebestand en wordt
opgeslagen op het flash-geheugen van de WAP. Het gedownload bestand wordt
opgeslagen als het opstartconfiguratiebestand. Het bestaande
opstartconfiguratiebestand wordt overschreven.
Back-upconfiguratie —De back-upconfiguratie is een extra bestand dat is opgeslagen op
de WAP-indeling en wordt gebruikt als back-up. Het gedownload bestand wordt
opgeslagen als het reservekopiebestand. Het bestaande back-upconfiguratiebestand
wordt overschreven.
 

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de opstartconfiguratie geselecteerd.
 



 
Stap 7. Voer de bestandsnaam in van het configuratiebestand in het veld Configuration File
Name.
 
Opmerking: De bestandsnaam kan maximaal 32 tekens lang zijn, maar kan geen speciale
tekens en spaties bevatten. Dit voorbeeld wordt gebruikt in de bestandsindeling.
 

 
Stap 8. Voer het IP-adres van de TFTP-server in het veld IPv4-adres van de TFTP-server.
 
Opmerking: Voor dit voorbeeld wordt 192.168.101.101 gebruikt.
 

 
Stap 5. Klik op Opslaan.
 



 
Stap 10. Er verschijnt een voortgangsbalk. Wacht en navigeer niet weg van de pagina.
 

 
Stap 1. Er verschijnt een bericht dat u ervan op de hoogte brengt dat de configuratie met
succes is hersteld en dat de WAP nu opnieuw wordt opgestart. Wacht tot de herstart is
voltooid.
 

 
U zou nu een configuratiebestand via TFTP moeten hebben gedownload.
 
BaConfiguratiebestand opslaan
 
Stap 1. Kies in de vervolgkeuzelijst Access Point naar PC.
 

 
Stap 2. Kies in de vervolgkeuzelijst Gebruik het corresponderende configuratiebestand dat u
wilt maken. De configuratie van de opstartconfiguratie of de spiegelconfiguratie van de back-
upbestanden.
 
Opmerking: U hebt bijvoorbeeld de startconfiguratie gekozen.
 



 
Stap 3. Voer in het veld Configuration bestandsnaam de naam van het configuratiebestand
in.
 
Opmerking: De bestandsnaam kan een tot 32 tekens lang zijn, maar kan geen speciale
tekens en spaties bevatten. Dit voorbeeld wordt gebruikt in de bestandsindeling.
 

 
Stap 4. Voer het IP-adres van de TFTP-server in het veld IPv4-adres van de TFTP-server.
 
Opmerking: Voor dit voorbeeld wordt 192.168.101.101 gebruikt.
 

 
Stap 5. Klik op Opslaan.
 



 
Stap 6. Er verschijnt een voortgangsbalk. Wacht en navigeer niet weg van de pagina.
 

 
Stap 7. Er verschijnt een bericht waarin u weet dat de configuratie met succes is hersteld en
dat de WAP nu opnieuw wordt opgestart. Wacht tot de herstart is voltooid.
 

 
U had nu een back-up van het configuratiebestand moeten maken via TFTP.
  

Configuratie-bestand voor downloads/back-up via HTTP/HTTPS
 

Downloadconfiguratiebestand
 
Stap 1. Klik in het gebied Overdrachtmethode op de radioknop Via HTTP/HTTPS om
bestanden via uw webbrowser over te dragen.
 

 
Stap 2. Kies in de vervolgkeuzelijst Overzetten van pc naar access point om het
configuratiebestand van de computer naar het access point te downloaden.
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Stap 3. Kies in de vervolgkeuzelijst Gebruik een configuratiebestand dat u wilt overdragen.
De opties zijn:
 

Startup Configuration — Dit bestand is het primaire configuratiebestand en wordt
opgeslagen op het flash-geheugen van de WAP. Het gedownload bestand wordt
opgeslagen als het opstartconfiguratiebestand. Het bestaande
opstartconfiguratiebestand wordt overschreven.
Back-upconfiguratie —De back-upconfiguratie is een extra bestand dat is opgeslagen op
de WAP-indeling en wordt gebruikt als back-up. Het gedownload bestand wordt
opgeslagen als het reservekopiebestand. Het bestaande back-upconfiguratiebestand
wordt overschreven.
 

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de opstartconfiguratie geselecteerd.
 

 
Stap 4. Klik in het gebied Configuration File Name op Bladeren... en plaats het bestand en
selecteer het configuratiebestand op uw computer.
 
Opmerking:Het veld IPv4-adres van de TFTP-server is grijselijk als Via HTTP/HTTPS optie
is geselecteerd. Dit voorbeeld wordt gebruikt in de bestandsindeling.
 



 
Stap 5. Klik op Opslaan.
 

 
Stap 6. Er verschijnt een voortgangsbalk. Wacht en navigeer niet weg van de pagina.
 

 
Stap 7. Er verschijnt een bericht waarin u weet dat de configuratie met succes is hersteld en
dat de WAP nu opnieuw wordt opgestart. Wacht tot de herstart is voltooid.
 

 
U hebt nu een configuratiebestand naar uw WAP gedownload via HTTP/HTTPS.
 
Back-upconfiguratiebestand
 
Stap 1. Klik op de radioknop Via HTTP/HTTPS.
 



 
Stap 2. Kies in de vervolgkeuzelijst Overzetten uit een access point naar een pc.
 

 
Stap 3. Kies in de vervolgkeuzelijst Gebruik het corresponderende configuratiebestand dat u
wilt maken. De configuratiebestanden die een back-up kunnen maken, zijn de
opstartconfiguratie of de spiegelconfiguratie.
 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt de opstartconfiguratie geselecteerd.
 

 
Stap 4. Klik op Opslaan.
 



 
Stap 5. Het configuratiebestand wordt via uw browser gedownload. Controleer de
downloadgeschiedenis van uw webbrowser om het bestand te controleren.
 

 
Stap 6. Er verschijnt een voortgangsbalk. Wacht en navigeer niet weg van de pagina.
 

 
Stap 7. Er verschijnt een bericht waarin u weet dat de configuratie met succes is hersteld en
dat de WAP nu opnieuw wordt opgestart. Wacht tot de herstart is voltooid.
 

 
U had nu een back-up van uw configuratiebestand moeten maken via HTTP/HTTPS.
  

Een configuratiebestand kopiëren
 

Stap 1. Scrolt naar het gebied van het Kopie en klik op de rechterpijl.
 

 
Stap 2. Kies een configuratiebestand dat u wilt kopiëren in de vervolgkeuzelijst Kopie. U kunt
de bestanden Startup Configuration, Backup Configuration of Mirror Configuration 
selecteren.
 
N.B.: U hebt bijvoorbeeld de startconfiguratie gekozen.
 



 
Stap 3. Kies in de vervolgkeuzelijst Naar het type configuratiebestand dat moet worden
vervangen door het bestand dat u kopieert. U kunt het configuratibestand van het
opstartbeeld of het Configuratiebestand van de back-up selecteren.
 
Opmerking: Bijvoorbeeld, wordt de Backup Configuration gebruikt.
 

 
Stap 4. Klik op Opslaan.
 

 
Stap 5. Er verschijnt een voortgangsbalk. Wacht en navigeer niet weg van de pagina.
 

 
Stap 6. Een waarschuwingsvenster verschijnt om u te laten weten dat de overdracht is
geslaagd. Klik op OK om verder te gaan.
 

 
U hebt nu een configuratiebestand gekopieerd of opgeslagen.
  

Een configuratiebestand verwijderen
 

Stap 1. Scrolt naar het heldere gebied en klik op de rechterpijl.
 



 
Stap 2. Controleer de vinkjes die corresponderen met het configuratiebestand dat u wilt
verwijderen. De tabel Configuration File zal alle bestaande configuratiebestanden die in de
WAP zijn opgeslagen, weergeven, evenals de datum en het tijdstip waarop ze zijn gemaakt.
 
N.B.: Als alle configuratiebestanden zijn gewist om te worden gewist, wordt de WAP hersteld
naar de standaardinstellingen van de fabriek. In dit voorbeeld wordt de opstartconfiguratie
geselecteerd.
 

 
Stap 3. Klik op Bestanden wissen.
 

 
Stap 4. Een pop-upvenster verschijnt om te bevestigen dat het verwijderen van een
configuratiebestand niet kan worden ongedaan gemaakt. Klik op OK om het geselecteerde
bestand te verwijderen.
 



 
Stap 5. Er verschijnt een pop-upvenster waarin wordt aangegeven dat het wissen is
geslaagd. Klik op OK om verder te gaan.
 

 
U had nu een configuratiebestand moeten verwijderen.
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