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Promova o firmware no WAP125 
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) — 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) — um
protocolo que use seu navegador da Web para transferir o arquivo.
 

Este documento explica como trocar e promover o firmware no WAP125 através de um
cliente ou do servidor TFTP HTTP/HTTPS.
 
Dica: Quando você está promovendo o firmware, recomenda-se usar uma conexão ligada
com fio em seu computador para evitar a interrupção durante o processo de upgrade.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
  

Versão de software
 

1.0.0.4
  

Promova o firmware
 

Nota: 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. Para verificar para ver se
há as atualizações as mais atrasadas, clique aqui.
 
Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do WAP e escolha a administração > o
firmware.
 

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286314846&flowid=82828&softwareid=282463166&release=1.0.0.4&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
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A área do firmware é descrita como segue:
 

 
O PID VID- indica o ID de produto e o Vendor ID do Access point.
Versão de firmware ativa — Indica a versão do firmware atual.
Soma de verificação do firmware MD5 (imagem ativa) — um número hexadecimal 32-
character ou um método de criptografia do 128-bit. O algoritmo MD5 usa um sistema
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criptográfico público para cifrar dados.
Versão de firmware inativa — Quando o firmware é promovido, a versão anterior salvar
como uma versão de firmware inativa.
Soma de verificação do firmware MD5 (NON-ativa) — Número hexadecimal 32-
character secundário ou um método de criptografia do 128-bit. O algoritmo MD5 usa um
sistema criptográfico público para cifrar dados.
 

Etapa 2. Na área do método da transferência, escolha um botão de rádio determinar o
método em que a transferência será obtida. As opções são:
 

HTTP/HTTPS — Se isto é escolhido, continue à elevação com o HTTP/HTTPS.
TFTP — Se isto é escolhido, continue à elevação através do servidor TFTP.
 

Nota: Neste exemplo, o HTTP/HTTPS é escolhido.
 

  
Elevação com o HTTP/HTTPS
 

Etapa 3. O clique consulta… para obter o arquivo para promover. 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 espaços, e caracteres especiais.
 
Nota: Neste exemplo, WAP125_1.0.0.4.tar é escolhido.
 

 
Etapa 4. Elevação do clique para aplicar o novo firmware.
 

 
Uma barra do progresso parecerá acima do botão Upgrade Button junto com uma nota que



informa o que transferir arquivos pela rede o novo firmware pode tomar diversos minutos.
 

 
Uma vez que o firmware foi transferido arquivos pela rede ao WAP, a página muda e indica
uma série de instruções como as repartições do dispositivo.
 

 
Etapa 5. Uma vez que o WAP recarregou, registre para trás dentro à utilidade com base na
Web e escolha a administração > o firmware para verificar a versão do novo firmware.
 
A versão de firmware ativa deve agora mostrar a versão do firmware mais recente.
 

 
Você deve agora com sucesso ter promovido o WAP125 com o HTTP/HTTPS.
  

Elevação através do servidor TFTP
 

Etapa 3. No campo de nome de arquivo da fonte, dê entrada com o nome do arquivo de
origem a ser transferido arquivos pela rede ao WAP. 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 espaços, e caracteres especiais.
 
Nota: Neste exemplo, WAP125_1.0.0.4.tar é usado.
 



 
Etapa 4. No campo de endereço do IPv4 do servidor TFTP, incorpore o endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor TFTP onde o firmware é encontrado.
 
Nota: Neste exemplo, 192.168.100.145 é usado.
 

 
Etapa 5. Elevação do clique.
 

 
Uma barra do progresso parecerá acima do botão Upgrade Button junto com uma nota que
informa o que transferir arquivos pela rede o novo firmware pode tomar diversos minutos.
 

 



Etapa 6. Uma vez que o firmware foi transferido arquivos pela rede ao WAP, a página muda
e indica uma série de instruções como as repartições do dispositivo.
 

 
Passo 7. Uma vez que o WAP recarregou, registre para trás dentro à utilidade com base na
Web e escolha a administração > Firmwareto verificam a versão do novo firmware.
 
A versão de firmware ativa deve agora mostrar a versão a mais atrasada.
 

 
Você deve agora com sucesso ter promovido o WAP125 através de um servidor TFTP.
  

Troque o firmware
 

Os WAP têm tipicamente dois imagens de firmware ou arquivos. Isto é de modo que se um
arquivo de firmware falha por qualquer razão, o outro, um backup ou o NON-ativo pode ser
usado. Você pode igualmente escolher usar um sobre o outro.
 
Etapa1. Na área do firmware, clique o botão das imagens da troca.
 



 
Etapa 2. Uma janela pop-up alertá-lo-á confirmar o interruptor à imagem secundária. Clique
em OK para continuar.
 

 
Uma barra do progresso aparecerá porque a repartição é em andamento.
 

 
Etapa 3. Registre para trás dentro à utilidade com base na Web do WAP e escolha a 
administração > o firmware.
 

 
Você deve agora com sucesso ter trocado o firmware inativo ao firmware ativo.
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