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Cancele arquivos de configuração no ponto de
acesso Wireless (o WAP) 

Objetivo
 

Os arquivos de configuração estão cancelados porque os arquivos podem obter
corrompidos quando um teste é executado ou se os arquivos de configuração precedente
precisam de ser recarregados para que o dispositivo trabalhe corretamente.
 
Quando um dispositivo é girado sobre, o arquivo de configuração de inicialização está
criado quando carreg acima. Se o arquivo de configuração de inicialização é cancelado, o
arquivo de configuração de backup torna-se ativo a próxima vez que o dispositivo é
recarregado.
 
Por exemplo, as necessidades do ponto de acesso Wireless (WAP) de reverter a sua
configuração precedente para que trabalhe corretamente outra vez. A fim conseguir isto, o
arquivo de configuração de inicialização tem que ser cancelado de modo que a configuração
precedente que salvar nos arquivos de configuração de backup possa ser recarregada
quando o WAP recarrega.
 
Nota: Se o arquivo de configuração de backup é cancelado, você precisa de criar um
arquivo de backup novo. Para aprender como, clique aqui.
 
Este artigo explica como cancelar arquivos de configuração tais como arquivos da partida e
de configuração de backup no ponto de acesso Wireless.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP100 Series
WAP300 Series
WAP500 Series
  

Versão de software
 

1.0.6.5 — WAP121, WAP321
1.0.2.8 — WAP131, WAP351
1.0.1.7 — WAP150, WAP361
1.3.0.3 — WAP371
1.2.1.3 — WAP551, WAP561
1.0.0.17 — WAP571, WAP571E
  

Cancele arquivos de configuração
 

Nota: É altamente recomendado abster-se de criar arquivos de configuração
desnecessários desde que consumiria mais espaço de memória.
 
Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do Access point e escolha propriedades da
administração > de arquivos de configuração. 
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=1988
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Nota: Se você está usando WAP131, WAP150, WAP351, ou WAP361, escolha a 
administração > controlam o arquivo de configuração. 
 

 
Na área de propriedades dos arquivos de configuração, a tabela de arquivo de configuração
indica a informação seguinte:
 

Nome de arquivo da configuração — O nome do arquivo de configuração. Até três
arquivos de configuração estão disponíveis:
 

Tempo da criação — O tempo onde o arquivo de configuração foi criado.
 

- Configuração de inicialização — O arquivo de configuração salvar à memória Flash. Este
arquivo é mantido no NVRAM e os índices são retidos após uma repartição.
- Configuração de backup — Um arquivo de configuração adicional salvar no Access point para o
uso como um backup.
- Configuração do espelho — Se a configuração running não é alterada no mínimo 24 horas,
salvar automaticamente ao arquivo de configuração do espelho, e um mensagem de registro com
alerta da severidade é gerado para indicar que uma configuração nova do espelho está
disponível. Esta característica permite que o administrador ver a versão anterior da configuração
antes que estado salvar ao tipo de arquivo da configuração de inicialização ou copie o tipo de
arquivo de configuração do espelho a uma outra configuração. A configuração do espelho é
preservada mesmo depois uma repartição. Se o dispositivo não pode carreg com partida ou
backup então usa a configuração do espelho para carreg.



 
Nota: O arquivo de configuração running é mostrado agora porque não pode ser cancelado.
 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação ao lado do arquivo de configuração que você
deseja ser cancelado na tabela de arquivo de configuração.
 

 
Etapa 3. Arquivos claros do clique para cancelar o arquivo de configuração.
 

 
Etapa 4. Clique a APROVAÇÃO no indicador da confirmação para continuar.
 

 
Etapa 5. Um indicador alerta indicará a confirmação de que o arquivo de configuração
escolhido esteve suprimido. Clique em OK.
 

 



Você deve agora com sucesso ter cancelado o arquivo de configuração desejado de seu
Access point.
 
 
 


	Cancele arquivos de configuração no ponto de acesso Wireless (o WAP)
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Cancele arquivos de configuração


