
Arquivo da transferência/configuração de backup
nos Access point WAP121 e WAP321 

Objetivo
 

Este artigo explica como com segurança alternativo e a restauração o arquivo de
configuração nos Access point WAP121 e WAP321 (AP). Você pode transferir/backup a
configuração com o uso de dois métodos: TFTP e HTTP/HTTPs. Para ter um backup do
arquivo de configuração é muito útil se o dispositivo obtém acidentalmente a restauração ou
quando está em um “gelo-estado”. Você pode igualmente reverter o Access point de volta a
uma configuração mais velha se a configuração é mudada e a mudança é involuntária.
 
Cuidado: Certifique-se de que a fonte de alimentação ao dispositivo WAP é ininterrupto. A
falha fazer assim causará um crash o dispositivo inteiro.
 
O artigo é dividido em quatro seções. Clique alguns dos quatro links abaixo para saltar à
seção desejada do artigo: 
• Transfira o arquivo de configuração através do TFTP 
• Arquivo de configuração de backup através do TFTP 
• Arquivo de configuração da transferência através de HTTP/HTTPs 
• Arquivo de configuração de backup através de HTTP/HTTPs
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versão de software
 

• 1.0.3.4
  

Arquivo da transferência/configuração de backup
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o arquivo
da transferência/configuração de backup. A página do arquivo da transferência/configuração
de backup abre:
 



 
• Método de transferência — Indica se o arquivo de configuração está controlado através
de um servidor TFTP ou através do HTTP/HTTPS.
 
• Salvar a ação — Indica se transferir ou backup o arquivo de configuração.
  

Arquivo de configuração da transferência através do TFTP
 

Siga as etapas dadas abaixo para transferir o arquivo de configuração através do TFTP. O
TFTP é uma versão não segura simplificada do File Transfer Protocol (FTP). É usado
principalmente para a elevação/backup do firmware e da distribuição de software entre
redes corporativas. O TFTP tem uma instalação do server e do cliente. O WAP atua como
um cliente de TFTP.
 
Nota: Você precisa de ter um servidor TFTP instalado em seu PC para esta tarefa. O
servidor TFTP o mais popular: Tftpd32 ou TFTPd64, podem ser transferidos aqui.
 

 
Etapa1. No campo do método de transferência, clique através do TFTP para transferir o
arquivo de configuração através do TFTP.

http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html


Etapa 2. No campo de ação da salvaguarda, transferência do clique (PC ao AP) para
transferir o arquivo de configuração do PC ao Access point.
 
Etapa 3. Dê entrada com o nome do arquivo com o trajeto onde o arquivo existe no PC no
campo de nome de arquivo da fonte. Os caracteres especiais não são permitidos.
 
Etapa 4. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor
TFTP ao campo de endereço do IPv4 do servidor TFTP.
 
Etapa 5. No tipo de arquivo de destino campo, clique o botão Appropriate Radio Button. As
opções disponíveis são:
 

• Configuração de inicialização — Para salvar o arquivo como a configuração de
inicialização, a configuração que o Access point se usa para carreg acima. O arquivo de
configuração de inicialização é armazenado na memória Flash.
 
• Configuração de backup — Para salvar o arquivo como a configuração de backup, o
arquivo de configuração que contém a configuração a mais atrasada fez ao Access point.
Pode ser usado para restaurar no caso do impacto do Access point. O arquivo de
configuração salvar no NVRAM do Access point para usar-se como um backup.
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique.
  

Arquivo de configuração de backup através do TFTP
 

Siga as etapas dadas abaixo backup o arquivo de configuração através do TFTP. O TFTP é
uma versão não segura simplificada do File Transfer Protocol (FTP). É usado principalmente
para a elevação/backup do firmware e da distribuição de software entre redes corporativas.
O TFTP tem uma instalação do server e do cliente. O WAP atua como um cliente de TFTP.
 
Nota: Você precisa de ter um servidor TFTP instalado em seu PC para esta tarefa. O
servidor TFTP o mais popular: Tftpd32 ou TFTPd64 podem ser transferidos aqui.
 

 
Etapa 1. Clique através do TFTP para transferir o arquivo de configuração através do TFTP.
 
Etapa 2. Clique o backup do backup (AP ao PC) o arquivo de configuração do Access point

http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html


ao PC.
 
Etapa 3. No tipo de arquivo de origem campo, clique o botão Appropriate Radio Button. As
opções disponíveis são:
 

• Configuração de inicialização — A configuração que o Access point se usa para a carreg
acima. O arquivo de configuração de inicialização é armazenado na memória Flash.
 
• Configuração do espelho — Se a configuração de inicialização não é alterada no mínimo
24 horas, salvar automaticamente a uma configuração do espelho. Se o dispositivo não
pode carregar da partida ou da configuração de backup então a configuração do espelho
pode ser usada para recuperar a configuração de sistema o dispositivo é recarregado uma
vez que.
 

Nota: Se o dispositivo é todo o então restaurado as configurações estão perdidas.
 
Etapa 4. Dê entrada com o nome de arquivo do destino no campo de nome de arquivo do
destino. Isto pode ser configurado a todo o nome com um .xml da extensão. O arquivo de
configuração deve ser salvar por este nome no lugar especificado no PC.
 
Etapa 5. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor
TFTP ao campo de endereço do IPv4 do servidor TFTP.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar o arquivo de configuração a seu PC.
  

Arquivo de configuração da transferência através de HTTP/HTTPs
 

Siga as etapas dadas abaixo para transferir o arquivo de configuração através do
HTTP/HTTPS. Você precisa de instalar um navegador da Web como Mozilla Firefox, Google
Chrome para continuar com a configuração. Você pode transferir ou arquivos de backup
com seu navegador da Web com o uso do protocolo HTTP/HTTPs.
 

 
Etapa 1. Clique através de HTTP/HTTPs para transferir o arquivo de configuração através
do HTTP/HTTPS.
 
Etapa 2. Clique a transferência (PC ao AP) para transferir o arquivo de configuração do PC
ao Access point.



Etapa 3. Clique consultam para encontrar e escolher o arquivo de origem do PC.
 
Etapa 4. No tipo de arquivo de destino campo, clique o botão Appropriate Radio Button. As
opções disponíveis são:
 

• Configuração de inicialização — Para salvar o arquivo como a configuração de
inicialização, a configuração que o Access point se usa para a carreg acima. O arquivo de
configuração de inicialização é armazenado na memória Flash.
 
• Configuração de backup — Para salvar o arquivo como a configuração de backup, o
arquivo de configuração que contém a configuração a mais atrasada fez ao Access point.
Pode ser usado para restaurar no caso do impacto do Access point. O arquivo de
configuração salvar no NVRAM do Access point para usar-se como um backup.
 

Etapa 5. Salvaguarda do clique.
 

 
Cuidado: Uma vez que a configuração é restaurada o dispositivo recarrega e recomeça a
operação normal. Até lá, não refresque o Access point.
  

Arquivo de configuração de backup através de HTTP/HTTPs
 

Siga as etapas dadas abaixo backup o arquivo de configuração através do HTTP/HTTPS.
Você pode transferir ou arquivos de backup com seu navegador da Web com o uso do
protocolo HTTP/HTTPs.
 

 
Etapa 1. Clique através do HTTP/HTTPS para transferir o arquivo de configuração através
de HTTP/HTTPs.
 



Etapa 2. Clique o backup do backup (AP ao PC) o arquivo de configuração do Access point
ao PC.
 
Etapa 3. No tipo de arquivo de origem campo, clique o botão Appropriate Radio Button. As
opções disponíveis são:
 

• Configuração de inicialização — A configuração que o Access point se usa para a carreg
acima. O arquivo de configuração de inicialização é armazenado na memória Flash.
 
• Configuração do espelho — Se a configuração de inicialização não é alterada no mínimo
24 horas, salvar automaticamente a uma configuração do espelho.  Se o dispositivo não
pode carregar da partida ou da configuração de backup então a configuração do espelho
pode ser usada para recuperar a configuração de sistema o dispositivo é recarregado uma
vez que.
 

Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar o arquivo de configuração a seu PC.
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