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Stap 1. Download de Mobility Express software AIR-AP1850-K9-ME-8-10-121-0.zip en ontzip het
bestand.
Stap 2. Controleer of 1852 een IP-adres (Internet Protocol) heeft.
Stap 3. Vóór de conversie wordt in het AP niets vermeld over de snelweg voor mobiliteit.
Stap 4.  Start de opdracht en gebruik ap1g4 als bestandsnaam.
Stap 5. Slechts enkele minuten na het opnieuw opstarten van het AP-programma wordt het Cisco
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Stap 6. Zoals in afbeelding 10.10.1.232 wordt aangegeven, wordt het IP-adres van het beheer van
de Mobility Express toegewezen en wordt het gebruikt om toegang te krijgen tot de grafische
gebruikersinterface (GUI).
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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u een lichtgewicht access point (LWAP) 1852 kunt converteren naar
Mobility Express (ME).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

CLI-toegang tot AP met behulp van troostkabel.●

Trial File Transfer Protocol (TFTP) server.●

Gebruikte componenten

1852I AP●

TFTP-server●

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke



laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de
mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Configureren

Netwerkdiagram

Stap 1. Download de Mobility Express software AIR-AP1850-K9-ME-8-10-121-0.zip
en ontzip het bestand.

Stap 2. Controleer of 1852 een IP-adres (Internet Protocol) heeft.

CLI:

#sh ip int-br
poort-ip : 10.10.1.254
poort-mac : 10:05:CA:88:DB:91

Statusprotocol interface-IP-adresmethode  
bekabeld0 10.10.1.230 DHCP omhoog        
wiel1 ongeïdentificeerd unset administratief omlaag      
WiFi0 niet toegewezen unset beheerst omlaag      
wifi1 niet toegewezen unset beheerst omlaag

Stap 3. Vóór de conversie wordt in het AP niets vermeld over de snelweg voor
mobiliteit.

Versie AP#sh             

Legend voor beperkte rechten

!

!



!

Cisco AIR-AP1852I-B-K9 ARMv7 Processor rev 0 (v7l) met 997136/793520K bytes van het
geheugen.

processorkaart ID KWC192905FW

AP met afbeelding uitvoeren: 8.10.112.0

Primaire startafbeelding: 8.10.112.0

Afbeelding van back-up: 8,5,135

2 Gigabit Ethernet-interfaces

2 802,11 Radios

!

Stap 4.  Start de opdracht en gebruik ap1g4 als bestandsnaam.

AP#ap-type mobiliteit-express tftp://10.10.1.224/ap1g4

[*] Herstart vereist na configuratie verandering aangezien AP met het imago van ME moet
beginnen

[*]

[*] Herstart AP.  U moet het AP met de afbeelding opstarten...

Stap 5. Slechts enkele minuten na het opnieuw opstarten van het AP-programma
wordt het Cisco Wizard Configuration Tool gestart.

Zelftest van cryptografische bibliotheek....

!

!

Cisco Aire OS versie 8.10.12.0
OS-services initialiseren: loopster
Seriële services initialiseren: oké
Netwerkservices initialiseren: oké
!

!
!
!



!

(Cisco-controller)

Welkom bij de Cisco Wizard Configuration Tool

Gebruik het teken '-' om er back-up van te maken

Wilt u de automatische installatie afsluiten? [ja]: ja

Systeemnaam [Cisco_cc:33:c0] (max. 31 tekens):

Voer een administratieve gebruikersnaam in (max. 24 tekens):
Wachtwoord voor beheer invoeren (3 tot 24 tekens):

Stap 6. Zoals in afbeelding 10.10.1.232 wordt aangegeven, wordt het IP-adres van
het beheer van de Mobility Express toegewezen en wordt het gebruikt om toegang
te krijgen tot de grafische gebruikersinterface (GUI).

Verifiëren

Gebruik de opdracht Versie tonen om te controleren of AP in ME is geconverteerd.

Versie AP#sh
Legend voor beperkte rechten
!
!



Cisco AIR-AP1852I-A-K9 ARMv7 Processor rev 0 (v7l) met 996240/310216K bytes van het
geheugen.
processorkaart ID KWC1929066D
AP met afbeelding uitvoeren: 8.10.112.0
Primaire startafbeelding: 8.10.112.0
Afbeelding van back-up: 8.5.135.0
Afbeelding primaire blokslag:
Hash voor back-up van afbeelding:
Beeldtype AP: MOBILITY EXPRESS AFBEELDING
Configuratie AP: TOEGANG VOOR MOBILITY EXPRESS
2 Gigabit Ethernet-interfaces
2 802,11 Radios
!
!

Nummer herziening bovenaan : A0
Product-/Modelnummer: LUCHT-AP1852I-A-K9

Problemen oplossen

Controleer of er netwerkconnectiviteit is tussen de AP en de TFTP server.●

Controleer of het juiste bestand is gebruikt.●
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