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Upgrade de firmware no WAP 131 
Objetivo
 

As liberações do novo firmware são atualizações com recursos adicionados e correções de
bug que resolvem as edições atuais nas versões precedentes do firmware. O desempenho
de um dispositivo de rede pode ser aumentado com o firmware mais recente. As upgrades
de firmware podem ser feitas através ou do Trivial File Transfer Protocol (TFTP) ou o
protocolo de transferência de hipertexto/com fixa os soquetes (HTTP/HTTPS). O TFTP é um
protocolo de transferência de arquivo inseguro usado tipicamente para distribuir elevações e
arquivos de configuração de software. Ao usar o cliente de TFTP, o arquivo será transferido
de um servidor TFTP em sua rede. Os protocolos HTTP/HTTPS usam seu navegador da
Web para transferir o arquivo.
 
O objetivo deste documento é explicar como promover o firmware para os Access point
WAP131 através de um cliente ou do servidor TFTP HTTP/HTTPS.
 
Nota: Quando você promove o firmware, o dispositivo WAP retém a informação de
configuração existente.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP131
  

Versão
 

1.0.0.39
  

Download do software URL
 

WAP131
  

Upgrade de firmware
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o firmware do >Manage da
administração. A página do firmware do controlo abre:
 

 

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286252216&softwareid=282463166&release=1.0.0.39&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
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Os campos são descritos como segue:
 

O PID VID- indica o ID de produto e o Vendor ID do Access point.
Versão de firmware ativa — Indica a versão de firmware ativa atual.
Versão de firmware inativa — Indica as versões inativas do firmware que foram instaladas
previamente.
 

Nota: Quando o firmware é promovido, a versão anterior salvar como uma versão de
firmware inativa. Estes são armazenados no dispositivo assim que o firmware ativo pode
ser trocado a qualquer hora, isto exigirá uma repartição do dispositivo.
 

Etapa 2. Clique o botão de rádio do método de transferência do firmware desejado no
campo do método de transferência.
 

 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

HTTP/HTTPS — Usa o navegador da Web para transferir o arquivo de firmware. Para este
tipo de upgrade de firmware, refira a upgrade de firmware da seção com HTTP/HTTPS.
Exige um server do Trivial File Transfer Protocol (TFTP) para que o dispositivo WAP alcance.
O WAP promove seu firmware do arquivo situado neste server. Se um servidor TFTP não é
instalado em sua rede, você pode instalar um das várias fontes em linha. Alguns servidores
TFTP populares, Tftpd32 e TFTPd64, podem ser transferidos aqui. Certifique-se de que o
firmware mais recente do Access point salvar no servidor TFTP. Para este tipo de upgrade de
firmware, refira a upgrade de firmware da seção com TFTP.
  
Upgrade de firmware com HTTP/HTTPS
 

Etapa 1. O clique consulta para abrir o arquivo de imagem.
 
Nota: Refira o download do software URL para o link da transferência.
 

http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286252216&softwareid=282463166&release=1.0.0.39&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest


 
Nota: O arquivo da upgrade de firmware fornecido deve ser um arquivo de .tar. Outros tipos
de formatos do arquivo não trabalharão.
 
Etapa 2. Elevação do clique para começar o processo de upgrade.
 

 
Etapa 3. Uma janela de confirmação aparece. Clique em OK para continuar.
 

 
A página em andamento da elevação publica-se:
 



 
Nota: A elevação toma alguns minutos. Por favor não refresque até que o processo esteja
terminado. Uma vez que a operação é feita as repartições do Access point. Todos os
clientes conectados ao WAP puderem temporariamente perder a Conectividade quando as
upgrades de dispositivo. Em certos casos, você precisará de refrescar manualmente a
página depois que a elevação está completa. Se a página de login não se publica após os
minutos 6, refresque seu navegador da Web.
  

Upgrade de firmware com TFTP
 

Etapa 1. Dê entrada com o nome do arquivo de firmware no campo de nome de arquivo da
fonte.
 

 
Nota: O arquivo da upgrade de firmware fornecido deve ser um arquivo de .tar. Outros tipos
de formatos do arquivo não trabalham.
 
Etapa 2. 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 3. Elevação do clique para aplicar o novo firmware.
 

 
Etapa 4. Uma janela de confirmação aparece. Clique em OK para continuar.
 

 
A página em andamento da elevação publica-se:
 



 
Nota: A elevação toma alguns minutos. Por favor não refresque até que o processo esteja
terminado. Uma vez que a operação é feita as repartições do Access point e recomeça à
operação normal. Todos os clientes conectados ao WAP puderem temporariamente perder
a Conectividade quando as upgrades de dispositivo. Em certos casos, você precisará de
refrescar manualmente a página depois que a elevação está completa. Se a página de login
não se publica após os minutos 6, refresque seu navegador da Web.
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