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Firmware da elevação no ponto de acesso
Wireless 
Objetivo
 
As liberações do novo firmware são melhorias das versões de firmware precedentes. O
desempenho do dispositivo de rede pode ser aumentado quando uma elevação é feita. Os
arquivos de firmware podem ser transferidos completamente:
 

Trivial File Transfer Protocol (TFTP) - é um protocolo de transferência de arquivo do User
Datagram Protocol (UDP) 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.
O protocolo de transferência de hipertexto/com fixa os soquetes (HTTP/HTTPS) - estes
protocolos usa seu web browser para transferir o arquivo.
 

Este original explica como promover o firmware em um ponto de acesso Wireless (WAP) através
de um cliente ou do servidor TFTP HTTP/HTTPS. 
 
Dica: Quando você está promovendo o firmware, recomenda-se usar a conexão com o Internet
prendida em seu computador para evitar a interrupção durante o processo de upgrade.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

WAP121 | 1.0.6.5 (transferência o mais tarde)
WAP131 | 1.0.2.8 (transferência o mais tarde)
WAP150 | 1.0.1.7 (transferência o mais tarde)
WAP321 | 1.0.6.5 (transferência o mais tarde)
WAP351 | 1.0.2.8 (transferência o mais tarde)
WAP361 | 1.0.1.7 (transferência o mais tarde)
WAP371 | 1.3.0.3 (transferência o mais tarde)
WAP551 | 1.2.1.3 (transferência o mais tarde)
WAP561 | 1.2.1.3 (transferência o mais tarde)
  

Firmware da elevação
 
Antes de começar o processo de upgrade, certifique-se de você ter transferido o firmware mais
recente de seu dispositivo da site da Cisco na Web usando a relação apropriada acima.
  
Upgrade de firmware com o HTTP/HTTPS
 
Nota: As imagens usadas são do WAP131 como um exemplo.
 
Etapa 1. Entre à interface gráfica de usuário (GUI) do Access point e escolha a administração >
controlam o firmware.
 

https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142922
https://software.cisco.com/download/home/284142931
https://software.cisco.com/download/home/284142931


Etapa 2. Sob a área do firmware do controlo, escolha o botão de rádio HTTP/HTTPS como o
método de transferência.
 
Nota: O ID de produto (PID VID) e as versões de firmware ativas e inativas aparecem. Quando o
firmware é promovido, a versão anterior salvar como a versão de firmware inativa. Estas versões
de firmware são armazenadas no dispositivo assim que o firmware ativo pode ser trocado a
qualquer hora.
 

Etapa 3. Clique escolhem o arquivo e encontram o arquivo que de imagem de firmware você tem
transferido previamente.
 
Nota: O arquivo da upgrade de firmware fornecido deve ser um arquivo de .tar. Não tente usar o
.bin ou os outros formatos do arquivo para a elevação porque estes tipos de arquivos não
trabalham. O nome de arquivo não pode conter os seguintes caráteres: espaços, e caracteres
especiais.
 



Etapa 4. Elevação do clique.
 
Nota: Transferir arquivos pela rede o novo firmware pode tomar diversos minutos. Não refresque
a página nem navegue a uma outra página ao transferir arquivos pela rede o novo firmware, se
não, o upload de firmware é abortado. Uma vez o processo está completo, o WAP reinicia e
recomeça a operação normal. Em certos casos, você precisará de refrescar manualmente a
página depois que a elevação é terminada. Se a página de login não se publica após seis
minutos, refresque seu web browser.
 

Etapa 5. APROVAÇÃO do clique a continuar.
 

Etapa 6. O progresso do processo de upgrade aparecerá então.
 



Passo 7. Para verificar se a upgrade de firmware era bem sucedida, entre à utilidade com suporte
na internet e escolha a administração > controlam o firmware. Sob a área do firmware do controlo,
você verá a imagem ativa na versão de firmware ativa.
 

Você agora promoveu com sucesso seu firmware com o HTTP/HTTPS.
  
Upgrade de firmware com o TFTP
 
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do Access point e escolha a administração >
controlam o firmware.
 

Etapa 2. Clique o botão de rádio TFTP como o método de transferência.
 



Etapa 3. Dê entrada com o nome de arquivo da fonte no campo de nome de arquivo da fonte. O
limite do caráter é 1 ao 256, incluindo o trajeto ao diretório que contém a imagem. 
 
Nota: O arquivo da upgrade de firmware fornecido deve ser um arquivo de .tar. Não tente usar
arquivos do .bin ou arquivos de outros formatos para a elevação; estes tipos de arquivos não
trabalham. O nome de arquivo não pode conter os seguintes caráteres: espaços, e caracteres
especiais. 
 

 
 
Etapa 4. Incorpore o endereço do servidor TFTP IPv4 ao campo de endereço do servidor TFTP
IPv4. 
 
Nota: O IP address de 192.168.1.2 é usado como um exemplo abaixo. 
 



 
 
Etapa 5. Elevação do clique. 
 

 
 
Nota: Transferir arquivos pela rede o novo firmware pode tomar diversos minutos. Não refresque
a página nem navegue a uma outra página ao transferir arquivos pela rede o novo firmware, se
não, o upload de firmware é abortado. Uma vez o processo está completo, o WAP reinicia e
recomeça a operação normal. Em certos casos, você precisará de refrescar manualmente a
página depois que a elevação é terminada. Se a página de login não se publica após seis
minutos, refresque seu web browser. 
 
Etapa 6. APROVAÇÃO do clique a continuar. 
 



 
 
Passo 7. O progresso do processo de upgrade aparecerá então. 
 

 
 
Etapa 8. Para verificar se a upgrade de firmware era bem sucedida, entre à utilidade com suporte
na internet e escolha a administração > controlam o firmware. Sob a área do firmware do controlo,
você verá a imagem ativa na versão de firmware ativa. 
 

 
Você agora promoveu com sucesso seu firmware através de um servidor TFTP.
 
Para obter mais informações sobre de atualizar o firmware em um WAP, verifique para fora os
seguintes aritcles:
 
Upgrade de firmware nos Access point WAP121 e WAP321
Promova o firmware no WAP125
Upgrade de firmware no WAP 131
Upgrade de firmware no WAP371
Firmware da elevação nos Access point WAP551 e WAP561
Página de produto que os inlcudes ligam a todos os artigos em relação aos Access point WAP121
e WAP321
A página de produto essa inlcudes liga a todos os artigos em relação aos Access point WAP125
Página de produto que os inlcudes ligam a todos os artigos em relação aos Access point WAP131

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb1940-firmware-upgrade-on-wap121-and-wap321-access-points.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5706-upgrade-the-firmware-on-the-wap125.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5071-firmware-upgrade-on-the-wap-131.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-300-series-wireless-access-points/smb5031-firmware-upgrade-on-the-wap371.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb4431-upgrade-firmware-on-wap551-and-wap561-access-points.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/wireless/wap121-wireless-n-access-point-single-point-setup/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/wireless/wap121-wireless-n-access-point-single-point-setup/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/wireless/wap125-wireless-ac-n-dual-band-desktop-access-point-poe/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/wireless/wap131-wireless-n-dual-radio-access-point/model.html


e WAP351
A página de produto essa inlcudes liga a todos os artigos em relação aos Access point WAP150
A página de produto essa inlcudes liga a todos os artigos em relação aos Access point WAP371
Página de produto que os inlcudes ligam a todos os artigos em relação ao WAP551, e Access
point WAP561

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/wireless/wap131-wireless-n-dual-radio-access-point/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/wireless/wap150-wireless-ac-n-dual-radio-access-point-poe/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/wireless/wap371-wireless-ac-n-dual-radio-access-point-single-point-setup/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/wireless/wap551-wireless-n-single-radio-selectable-band-access-point/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/wireless/wap551-wireless-n-single-radio-selectable-band-access-point/model.html
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