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Controle os arquivos de configuração no Access
point WAP125 ou WAP581 

Introdução
 

Um arquivo de configuração do ponto de acesso Wireless (WAP) contém toda a informação
sobre o WAP. Os arquivos de configuração são criados no formato XML. Há três arquivos
de configuração diferentes de um WAP:
 

Configuração de inicialização — Este arquivo é o arquivo de configuração preliminar e é
armazenado na memória Flash do WAP.
Configuração de backup — A configuração de backup é um arquivo adicional
armazenado no WAP e é usada como um backup.
Configuração do espelho — Se o arquivo de configuração de inicialização não é
alterado por 24 horas, salvar como uma configuração do espelho, que seja preservada
através das restaurações da fábrica. Este arquivo é um instantâneo da após a
configuração de inicialização, e pode ser usado para recuperar ajustes após uma
restauração da fábrica.
 

Estes arquivos podem ser suportados a seu computador ou ser transferidos no WAP para
atualizar os ajustes. Os arquivos de configuração podem igualmente ser copiados aos
arquivos diferentes, ou podem ser suprimidos.
 
Nesta encenação, os arquivos de configuração estão indo ser transferidos então suportaram
através do Trivial File Transfer Protocol (TFTP) de um servidor TFTP com um endereço IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de 192.168.101.101. Este artigo igualmente
mostra etapas em como transferir e suportar os arquivos através do protocolo hyper text
transfer (HTTP) e do protocolo hyper text transfer seguro (HTTPS), caso que estes métodos
são exigidos para ser usados.
  

Objetivo
 

O objetivo deste documento é fornecer instruções em como controlar arquivos de
configuração em seu WAP transferindo, suportando, copiando, e suprimindo um arquivo de
configuração.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

Controle arquivos de configuração



Transfira o arquivo de configuração de backup através do TFTP
 

Nota: As imagens podem variar segundo o modelo de seu WAP. As imagens abaixo são
tomadas do WAP125.
 
Arquivo de configuração da transferência
 
Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web do Access point incorporando
seu nome de usuário e senha aos campos fornecidos e clica então o início de uma sessão.
 

 
Nota: O nome de usuário/senha padrão é Cisco/Cisco.
 
Etapa 2. ChooseAdministration > arquivos de configuração.
 

 



Etapa 3. Clique a transferência/botão direito alternativo.
 

 

 
Etapa 4. Na área do método de transferência, clique através do botão de rádio TFTP para
selecionar o protocolo para ser usado ao transferir/que suporta o arquivo de configuração.
 

 
Etapa 5. Em transferência da lista de drop-down, escolha o PC ao botão de rádio do 
Access point transferir o arquivo de configuração do computador ao Access point.
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Etapa 6. Da lista de drop-down de utilização, escolha um arquivo de configuração transferir.
As opções são:
 

Configuração de inicialização — Este arquivo é o arquivo de configuração preliminar e é
armazenado na memória Flash do WAP. O arquivo baixado salvar como o arquivo de
configuração de inicialização. O arquivo de configuração de inicialização existente
overwritten.
Configuração de backup — A configuração de backup é um arquivo adicional
armazenado no WAP e é usada como um backup. O arquivo baixado salvar como o
arquivo de configuração de backup. O arquivo de configuração de backup existente
overwritten.
 

Nota: Neste exemplo, a configuração de inicialização é escolhida.
 

 
Etapa 7. Dê entrada com o nome de arquivo do arquivo de configuração no campo do 
nome de arquivo da configuração.
 
Nota: O nome de arquivo pode ser um a 32 caráteres por muito tempo mas não pode conter
caracteres especiais e espaços. Para este exemplo, config.xml é usado.
 



 
Etapa 8. Incorpore o endereço IP do servidor de TFTP ao campo de endereço do IPv4 do
servidor TFTP.
 
Nota: Para este exemplo, 192.168.101.101 é usado.
 

 
Etapa 9. Salvaguarda do clique.
 

 
Etapa 10. Uma barra do progresso aparece. A espera e não navega longe da página.
 



 
Etapa 11. Uma mensagem aparece de informação o que a configuração esteve restaurada
com sucesso e que o WAP recarregará agora. Espere até que a repartição esteja completa.
 

 
Você deve agora ter transferido um arquivo de configuração através do TFTP.
 
Arquivo de configuração de backup
 
Etapa1. Em transferência da lista de drop-down, escolha o Access point ao PC.
 

 
Etapa 2. Da lista de drop-down de utilização, escolha o arquivo de configuração que
correspondente você quer o backup. Os arquivos de configuração que podem ser
suportados são configuração de inicialização ou configuração do espelho.
 
Nota: Para este exemplo, a configuração de inicialização é escolhida.
 

 
Etapa 3. No campo do nome de arquivo da configuração, dê entrada com o nome do
arquivo de configuração.
 
Nota: O nome de arquivo pode ser um a 32 caráteres por muito tempo mas não pode conter
caracteres especiais e espaços. Para este exemplo, config.xml é usado.



 
Etapa 4. Incorpore o endereço IP do servidor de TFTP ao campo de endereço do IPv4 do
servidor TFTP.
 
Nota: Para este exemplo, 192.168.101.101 é usado.
 

 
Etapa 5. Salvaguarda do clique.
 

 
Etapa 6. Uma barra do progresso aparece. A espera e não navega longe da página.
 

 
Passo 7. Uma mensagem aparece de informação o que a configuração esteve restaurada
com sucesso e que o WAP recarregará agora. Espere até que a repartição esteja completa.
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Você deve agora ter suportado o arquivo de configuração através do TFTP.
  

Arquivo da transferência/configuração de backup através do HTTP/HTTPS
 

Arquivo de configuração da transferência
 
Etapa1. Na área do método de transferência, clique através do botão de rádio HTTP/HTTPS
 para transferir arquivos com seu navegador da Web.
 

 
Etapa 2. Em transferência da lista de drop-down, escolha o PC ao botão de rádio do 
Access point transferir o arquivo de configuração do computador ao Access point.
 

 
Etapa 3. Da lista de drop-down de utilização, escolha um arquivo de configuração transferir.
As opções são:
 

Configuração de inicialização — Este arquivo é o arquivo de configuração preliminar e é
armazenado na memória Flash do WAP. O arquivo baixado salvar como o arquivo de
configuração de inicialização. O arquivo de configuração de inicialização existente
overwritten.
Configuração de backup — A configuração de backup é um arquivo adicional
armazenado no WAP e é usada como um backup. O arquivo baixado salvar como o
arquivo de configuração de backup. O arquivo de configuração de backup existente



overwritten.
 

Nota: Neste exemplo, a configuração de inicialização é escolhida.
 

 
Etapa 4. Na área do nome de arquivo da configuração, o clique consulta… e encontra o
arquivo e seleciona o arquivo de configuração em seu computador.
 
Nota: O campo de endereço do IPv4 do servidor TFTP é desabilitada para fora se através
do HTTP/HTTPS a opção é selecionada. Para este exemplo, config.xml é usado.
 

 
Etapa 5. Salvaguarda do clique.
 

 
Etapa 6. Uma barra do progresso aparece. A espera e não navega longe da página.
 

 
Passo 7. Uma mensagem aparece de informação o que a configuração esteve restaurada



com sucesso e que o WAP recarregará agora. Espere até que a repartição esteja completa.
 

 
Você tem transferido agora um arquivo de configuração a seu WAP através do
HTTP/HTTPS.
 
Arquivo de configuração de backup
 
Etapa 1. Clique através do botão de rádio HTTP/HTTPS.
 

 
Etapa 2. Em transferência da lista de drop-down, escolha o Access point ao PC.
 

 
Etapa 3. Da lista de drop-down de utilização, escolha o arquivo de configuração que
correspondente você quer o backup. Os arquivos de configuração que podem ser
suportados são configuração de inicialização ou configuração do espelho.
 
Nota: Neste exemplo, a configuração de inicialização é escolhida.
 



 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
 

 
Etapa 5. O arquivo de configuração transferirá através de seu navegador. Verifique sua
história da transferência do navegador da Web para verificar o arquivo.
 

 
Etapa 6. Uma barra do progresso aparece. A espera e não navega longe da página.
 

 
Passo 7. Uma mensagem aparece de informação o que a configuração esteve restaurada
com sucesso e que o WAP recarregará agora. Espere até que a repartição esteja completa.
 

 
Você deve agora ter suportado seu arquivo de configuração através do HTTP/HTTPS.
  

Copie um arquivo de configuração
 

Etapa 1. O rolo à área da cópia e clica a seta direita.
 



 
Etapa 2. Da cópia da lista de drop-down, escolha um arquivo de configuração que você quer
copiar. Você pode selecionar a configuração de inicialização, a configuração de backup,
ou os arquivos de configuração do espelho.
 
Nota: Para este exemplo, a configuração de inicialização é escolhida.
 

 
Etapa 3. Do à lista de drop-down, escolha o tipo de arquivo de configuração que será
substituído pelo arquivo que você está copiando. Você pode selecionar o arquivo da
configuração de inicialização ou de configuração de backup.
 
Nota: Para este exemplo, a configuração de backup é usada.
 

 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
 

 
Etapa 5. Uma barra do progresso aparece. A espera e não navega longe da página.
 

 
Etapa 6. Um indicador alerta parecerá informá-lo que transferência é bem sucedida. Clique
em OK para continuar.
 



 
Você deve agora ter copiado ou ter salvar um arquivo de configuração.
  

Suprima de um arquivo de configuração
 

Etapa 1. O rolo à área clara e clica a seta direita.
 

 
Etapa 2. Verifique as caixas de seleção que correspondem a todo o arquivo de configuração
que você quiser suprimir. A tabela de arquivo de configuração indicará todos os arquivos de
configuração existente salvar no WAP, junto com a data e hora onde foram criados.
 
Nota: Se todos os arquivos de configuração são verificados para ser suprimidos, o WAP
estará restaurado a suas instalações padrão de fábrica. Neste exemplo, a configuração de
inicialização é escolhida.
 

 
Etapa 3. Arquivos claros do clique.
 



 
Etapa 4. Uma janela pop-up parecerá confirmar aquela que suprime de um arquivo de
configuração não pode ser desabotoada. APROVAÇÃO do clique para suprimir do arquivo
selecionado.
 

 
Etapa 5. Uma janela pop-up aparecerá de indicação que o supressão era bem sucedido.
Clique em OK para continuar.
 

 
Você deve agora ter suprimido de um arquivo de configuração.
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