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Firmware da elevação nos Access point
WAP551 e WAP561 

Objetivo
 

As liberações do novo firmware têm recursos avançados e igualmente podem fixar os erros
que estaram presente previamente nos dispositivos de rede. O desempenho de um
dispositivo de rede pode ser aumentado com o firmware mais recente.  A upgrade de
firmware pode ser feita através do TFTP ou do cliente HTTP. 
 
Este artigo explica como promover o firmware para os Access point WAP551 e WAP561
através de um cliente HTTP ou de um servidor TFTP.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP551
WAP561
  

Download do software URL
 

WAP551 
WAP561
  

Upgrade de firmware
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > controlam o
firmware. A página de ManageFirmware abre:
 

 
A parte superior da página mostra a informação importante sobre o dispositivo.

https://software.cisco.com/download/type.html?mdfid=284798654&flowid=43802
https://software.cisco.com/download/type.html?mdfid=284798763&flowid=43803
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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 a versão de firmware inativa atual.
 

Nota: Esta página igualmente permite que você troque a imagem ativa. Para trocar a
imagem ativa, refira a imagem de firmware ativa da troca do artigo no Access point WAP551
e WAP561.
 
Etapa 2. Clique o botão de rádio do método de transferência do firmware desejado no
campo do método de transferência.
 

HTTP/HTTPS — Este método de transferência usa a interface do utilizador do dispositivo
para promover o firmware. Para este tipo de upgrade de firmware, refira a upgrade de
firmware com HTTP/HTTPS. 
 
TFTP — Este método de transferência exige um server do Trivial File Transfer Protocol
(TFTP) para que os dispositivos WAP alcancem. O WAP promove seu firmware do arquivo
situado neste server. A fim usar este método, um servidor TFTP deve ser transferido no
computador. Os servidores TFTP os mais populares, Tftpd32 ou 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 com
TFTP.
  

Upgrade de firmware com HTTP/HTTPS
 

 
Etapa 1. Clique escolhem o arquivo e escolhem o arquivo de imagem.
 
Nota: O arquivo da upgrade de firmware fornecido deve ser um arquivo de .tar. Outros tipos
de formato do arquivo não trabalham.
 
Etapa 2. Elevação do clique para aplicar o novo firmware.
 
Nota: Transferir arquivos pela rede o software novo pode tomar diversos minutos. Por favor
não refresque a página nem navegue a uma outra página quando transferir arquivos pela
rede o software novo, ou a transferência de arquivo pela rede do software será abortado.
Quando o processo está completo o Access point reiniciará e recomeçará a operação
normal.
  

Upgrade de firmware com TFTP
 

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


 
Etapa 1. Dê entrada com o nome do arquivo de firmware no campo de nome de arquivo da
fonte que contém o firmware mais recente para transferir arquivos pela rede.
 
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.
 
Nota: Transferir arquivos pela rede o software novo pode tomar diversos minutos. Por favor
não refresque a página nem navegue a uma outra página quando transferir arquivos pela
rede o software novo, ou a transferência de arquivo pela rede do software será abortado.
Quando o processo está completo o Access point reiniciará e recomeçará a operação
normal.
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