Firmware do Downgrade no WAP121 e no
WAP321
Objetivo
O novo firmware fornece elevações rotineiras ao dispositivo que inclui características da
funcionalidade, e melhorias da Segurança. Ocasionalmente um firmware mais novo omitirá
um ajuste que um firmware mais velho tenha. No caso do WAP121 e do WAP321 o telnet e
os ajustes SSH foram desabilitados em um firmware mais novo.
Este documento explica como degradar o firmware no WAP121 e no WAP321
Nota: Degradar seu firmware do Produtos pode conduzir a uma perda de desempenho e de
Segurança. Faça tão a seu próprio risco.

Dispositivos aplicáveis
• WAP121
• WAP321

Versões de software
• 1.0.4.4
• 1.0.4.2
• 1.0.3.4
• 1.0.2.3
• 1.0.1.10

Firmware do Downgrade no WAP121
Etapa 1. Início de uma sessão ao assistente do utilitário de configuração da Web.
Navegue à administração > ao firmware da elevação. A página do firmware da elevação
abre:

Etapa 2. Selecione o método que de transferência você quer se usar ao transferir arquivos

pela rede um novo firmware:
• HTTP/HTTPS — Seleciona a versão do firmware de destino para ser carregado em seu
dispositivo de seu computador. Se você selecionou o HTTP/HTTPS, passe a etapa 3.
• TFTP — Seleciona a versão do firmware de destino para ser carregado em seu
dispositivo de um servidor TFTP. O TFTP é útil quando você tem muitos dispositivos que
diferentes WAP você quer executar no mesmo firmware. Se você selecionou o TFTP
passe a etapa 4.
Etapa 3. Se você selecionou o HTTP/HTTPS, seleto consulte para encontrar o firmware que
você deseja degradar a. Uma lista de firmware carregável para o WAP121 pode ser
encontrada aqui e o WAP321 aqui. Após ter selecionado sua versão de firmware, vá pisar 6.

Etapa 4. No campo de nome de arquivo da fonte dê entrada com o nome do arquivo a ser
carregado sobre ao dispositivo.

Etapa 5. No campo de endereço do IPv4 do servidor TFTP incorpore o endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT do server que você estará tomando o firmware de.

Nota: O IPv4 do servidor TFTP pode ser diferente do que representado acima.
Etapa 6. Selecione o botão Upgrade Button na parte inferior da tela

Nota: Isto pode tomar alguns minutos. Por favor não refresque a página nem navegue a
uma outra página quando promover.

