
Arquivo de configuração copie/salvaguarda nos
Access point WAP551 e WAP561 

Objetivo
 

Este artigo explica como copiar e salvar os arquivos de configuração dentro dos Access
point WAP551 e WAP561. Por exemplo, a configuração de inicialização pode ser copiada à
configuração alternativa para salvar uma cópia no NVRAM (memória permanente) como um
backup. 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• v1.0.4.2
  

Arquivo de configuração copie/salvaguarda
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a configuração da
administração > da cópia/salvaguarda. A página de configuração da cópia/salvaguarda 
abre:
 

 

• Configuração de inicialização — O arquivo de configuração salvar à memória Flash ou ao
NVRAM. Os índices da configuração de inicialização são retidos após uma repartição e
usados na inicialização.
 
• Configuração alternativa — Uma cópia do arquivo de configuração que salvar no WAP
como um backup.
 
• Configuração do espelho — Uma cópia automaticamente salvar da configuração de
inicialização que salvar se a configuração de inicialização não é alterada no mínimo 24
horas. Quando um arquivo de configuração do espelho salvar, um mensagem de registro
com alerta da severidade está gerado para indicar que uma configuração nova do espelho

Etapa 2. Clique o botão Appropriate Radio Button para o arquivo de configuração desejado que
precisa de ser copiado no campo de nome de arquivo da fonte. O Access point tem os seguintes
arquivos de configuração como o arquivo de configuração da fonte. 



está disponível. Se o Access point é recarregado, o arquivo de configuração do espelho
está restaurado aos parâmetros de padrão de fábrica. Se uma restauração da fábrica é
feita contudo, a configuração do espelho não está perdida.
 

Etapa 3. Para o campo de nome de arquivo do destino, clique um dos botões de rádio do
arquivo de configuração.
 

• Configuração de inicialização — O arquivo de configuração de inicialização overwritten
com o arquivo de configuração de fonte escolhido.
 
• O arquivo de configuração alternativo do backup de configuração overwritten com o
arquivo de configuração escolhido da fonte.
 

Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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