
Transferência/configuração alternativa no
WAP371 

Objetivo
 

Os arquivos de configuração alternativos ajudam um administrador de rede a restaurar o
Access point de volta a uma configuração mais velha. Os administradores de rede podem
usar arquivos de backup salvar para restaurar dispositivos a uma configuração em
funcionamento conhecida.
 
O objetivo deste artigo é mostrar a lhe como transferir e a backup a configuração do
WAP371.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP371
  

Versão de software
 

• 1.1.2.3
  

Transferência/arquivo de configuração alternativo
 
Arquivo de configuração alternativo através do TFTP
 

Siga as etapas dadas abaixo para transferir o arquivo de configuração através do TFTP. O
protocolo trivial file transfer ou o TFTP são uma versão inseguro simplificada do File
Transfer Protocol (FTP). É usada principalmente para promover/firmware alternativo e para
distribuir o software entre redes corporativas. O TFTP tem uma instalação do server e do
cliente. O WAP atua como um cliente de TFTP.
 
Nota: Você precisa de ter um servidor TFTP instalado em seu PC para esta tarefa. Os
servidores TFTP do padrão para indústria, Tftpd32 ou TFTPd64, podem ser transferidos 
aqui.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a
transferência/arquivo de configuração alternativo. A transferência/página alternativa do
arquivo de configuração abre:
 

http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html


 
Etapa 2. Clique através do botão de rádio TFTP para transferir o arquivo de configuração
através do TFTP.
 

 
Etapa 3. Clique (AP ao PC) o botão de rádio alternativo para suportar o arquivo de
configuração do Access point ao servidor TFTP.
 



 
Etapa 4. Clique o tipo de arquivo de origem apropriado botão de rádio que precisa de ser
suportado.
 

 
Os tipos de arquivo disponíveis são definidos como segue:
 

• Configuração de inicialização — A configuração usada pelo Access point para carreg
acima. O arquivo de configuração de inicialização é armazenado na memória Flash. 
 
• Configuração do espelho — Se a configuração de inicialização não é alterada no
mínimo 24 horas, salvar automaticamente a uma configuração do espelho. A



configuração do espelho pode ser usada para recuperar uma configuração de sistema
após uma fábrica restaurada copiando a configuração do espelho à configuração de
inicialização. A configuração do espelho pode somente ser selecionada quando você
seleciona o backup (AP ao PC) no campo de ação da salvaguarda.
 

Nota: A configuração alternativa pode somente ser transferida do servidor TFTP ao Access
point.
 
Etapa 5. Dê entrada com o nome de arquivo do destino no campo de nome de arquivo do
destino.
 

 
Nota: O nome de arquivo do destino precisa de ter uma extensão do .xml. O arquivo pode
ser nomeado como desejado, e o nome selecionado não terá nenhum impacto no
funcionamento do Access point.
 
Etapa 6. Incorpore o IP address do servidor TFTP ao campo de endereço do servidor TFTP
IPv4.
 



 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar o arquivo de configuração ao servidor TFTP.
 

 
A barra do progresso de transferência de arquivo aparece. Segundo seu web browser, o
arquivo de configuração será transferido ao destino da transferência do padrão.
 



  
Arquivo de configuração da transferência através do TFTP
 

Siga as etapas dadas abaixo para transferir o arquivo de configuração a seu ponto de
acesso Wireless (WAP) através do TFTP. O Trivial File Transfer Protocol (TFTP) é uma
versão inseguro simplificada do File Transfer Protocol (FTP). É usado principalmente para
promover/firmware alternativo e para distribuir o software entre redes corporativas. O TFTP
tem uma instalação do server e do cliente. O WAP atua como um cliente de TFTP.
 
Nota: Você precisa de ter um servidor TFTP instalado em seu PC para esta tarefa. Um
servidor TFTP do padrão para indústria, Tftpd32 e TFTPd64, pode ser transferido aqui.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a
transferência/arquivo de configuração alternativo. A transferência/página alternativa do
arquivo de configuração abre:
 

 
Etapa 2. No campo do método de transferência, clique através do botão de rádio TFTP 
para transferir o arquivo de configuração através do TFTP.
 

http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html


 
Etapa 3. No campo de ação da salvaguarda, clique o botão de rádio da transferência (PC ao
AP) para transferir o arquivo de configuração do servidor TFTP ao Access point.
 

 
Etapa 4. Dê entrada com o nome do arquivo a ser transferido do PC ao Access point no
campo de nome de arquivo da fonte. O arquivo deve ter uma extensão do .xml, e deve
combinar o nome do arquivo transferido previamente.
 



 
Etapa 5. Incorpore o IP address do servidor TFTP ao campo de endereço do servidor TFTP
IPv4.
 

 
Etapa 6. No tipo de arquivo de destino campo, clique a configuração de inicialização ou o
botão de rádio da configuração do backup para o tipo de arquivo de destino.
 



 
Os tipos de arquivo disponíveis são definidos como segue:
 

• Configuração de inicialização — A configuração usada pelo Access point para carreg
acima. O arquivo de configuração de inicialização é armazenado na memória Flash. 
 
• Configuração alternativa — Uma cópia de segurança do arquivo de configuração que
pode ser usado para restaurar a configuração no caso de um impacto do Access point. O
arquivo de configuração alternativo salvar no NVRAM ou na memória permanente.
 

Etapa 7. Salvaguarda do clique.
 

 
Cuidado: Uma vez que a configuração é restaurada, o dispositivo recarrega e recomeça a



operação normal. Até lá, por favor não refresque o Access point. Todos os clientes no
Access point puderam perder a conexão ao AP quando recarregar.
  

Arquivo de configuração alternativo através do HTTP/HTTPS
 

Siga as etapas para suportar o arquivo de configuração através do HTTP/HTTPS. Você
pode transferir ou arquivos de backup com seu web browser com o uso do protocolo
HTTP/HTTPS. O Hypertext Transfer Protocol (HTTP) fornece um framework de
autenticação simples da resposta de desafio que possa ser usado por um cliente para
fornecer o framework de autenticação.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a
transferência/arquivo de configuração alternativo. A transferência/página alternativa do
arquivo de configuração abre:
 

 
Etapa 2. Clique através do botão de rádio HTTP/HTTPS para transferir o arquivo de
configuração através do HTTP/HTTPS.
 



 
Etapa 3. Clique (AP ao PC) o botão de rádio alternativo para suportar o arquivo de
configuração do Access point ao PC.
 

 
Etapa 4. No tipo de arquivo de origem campo, clique a configuração de inicialização ou o
botão de rádio da configuração do espelho para o tipo de arquivo de origem. A configuração
alternativa está somente disponível quando o botão de rádio da transferência (PC ao AP) é
selecionado no campo de ação da salvaguarda.
 



 
Os tipos de arquivo disponíveis são definidos como segue:
 

• Configuração de inicialização — A configuração usada pelo Access point para carreg
acima. O arquivo de configuração de inicialização é armazenado na memória Flash. 
 
• Configuração do espelho — Se a configuração de inicialização não é alterada no mínimo
24 horas, salvar automaticamente a uma configuração do espelho. A configuração do
espelho pode ser usada para recuperar uma configuração de sistema após uma fábrica
restaurada copiando a configuração do espelho à configuração de inicialização.
 

Nota: A configuração alternativa pode somente ser transferida do PC ao Access point.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar o arquivo de configuração a seu PC. Segundo
seu web browser, o arquivo de configuração será transferido ao destino da transferência do
padrão.
 

 



Arquivo de configuração da transferência através do HTTP/HTTPS
 

Siga as etapas para transferir o arquivo de configuração através do HTTP/HTTPS. Você
pode transferir ou arquivos de backup com seu web browser com o uso do protocolo
HTTP/HTTPS. O Hypertext Transfer Protocol (HTTP) fornece um framework de
autenticação simples da resposta de desafio que possa ser usado por um cliente para
fornecer o framework de autenticação.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a
transferência/arquivo de configuração alternativo. A transferência/página alternativa do
arquivo de configuração abre:
 

 
Etapa 2. Clique através do HTTP/HTTPS para transferir o arquivo de configuração através
do HTTP/HTTPS.
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio da transferência (PC ao AP) para transferir o arquivo de
configuração do PC ao Access point.
 



 
Etapa 4. Clique consultam para encontrar e escolher o arquivo de origem do PC. O nome de
arquivo do arquivo escolhido aparece ao lado do botão.
 

 
Etapa 5. Selecione a configuração de inicialização ou o botão de rádio alternativo da
configuração para escolher que configuração a overwrite. 
 



 
Os tipos de arquivo disponíveis são definidos como segue:
 

• Configuração de inicialização — A configuração usada pelo Access point para carreg
acima. O arquivo de configuração de inicialização é armazenado na memória Flash. 
 
• Configuração alternativa — Uma cópia de segurança do arquivo de configuração que
pode ser usado para restaurar a configuração no caso de um impacto do Access point. O
arquivo de configuração alternativo salvar no NVRAM ou na memória permanente.
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique.
 

 
Cuidado: Uma vez que a configuração é restaurada, o dispositivo recarrega e recomeça a
operação normal. Até lá, por favor não refresque o Access point. Todos os clientes no
Access point puderam perder a conexão ao AP quando recarregar.
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