
Backup, restauração, e ajustes da repartição em
Access point AP541N 

Objetivo
 

O arquivo de configuração do Access Point (AP) contém a informação sobre todos os
ajustes do dispositivo e salvar no formato XML. Este arquivo pode ser transferido a uma
estação de gerenciamento tal como um PC ou um servidor TFTP e externos podem ser
editados manualmente para mudar os ajustes preferidos. O arquivo alterado pode então ser
transferido arquivos pela rede de volta ao AP para aplicar os ajustes. Este artigo explica
como salvar e backup o arquivo de configuração, como transferir arquivos pela rede o
arquivo de configuração para restaurar ajustes, como restaurar o dispositivo ao padrão de
fábrica e como recarregar o dispositivo para Access point AP541N.
  

Dispositivo aplicável
 

• Access point AP541N
  

Versão de software
 

• AP541N-K9-2.0(4)
  

Configuração AP
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso e escolha a administração >
a configuração AP. A página de configuração AP abre: 
 



 
A página de configuração AP pode ser usada para realizar várias configurações. As
configurações são explicadas nas seguintes quatro seções do este artigos. Clique alguns
dos quatro links abaixo para saltar à seção desejada do artigo:
 

• Restaure o padrão de fábrica 
• Salvar e configuração de backup 
• Restaure a configuração 
• Recarregue o dispositivo
  

Restaure o padrão de fábrica
 

 
 
Etapa 1. Clique a restauração na área dos padrões de fábrica da restauração para restaurar
instalações padrão de fábrica no Access point. Isto cancela todos os ajustes configurados
no dispositivo e restaura o dispositivo às configurações padrão iniciais. Um dispositivo é
restaurado geralmente quando todo empenho no Troubleshooting restante falha.
  

Salvar e configuração de backup
 



 
Etapa1. Para salvar uma cópia das configurações atual no AP como um arquivo, clique um
dos seguintes botões de rádio para escolher entre os dois métodos da transferência no
campo do método da transferência.
 

• HTTP — Transfira o arquivo de configuração diretamente do dispositivo ao PC através do
servidor de Web.
 
• TFTP — Transfira o arquivo de configuração a um servidor de arquivo.
 

Timesaver: Se o HTTP é escolhido, salte a etapa 4.
 

 
Etapa 2. Para transferir com TFTP dê entrada com o nome do arquivo de backup com uma
extensão do .xml e do trajeto ao lugar desejado no campo do arquivo de configuração. 
 
Etapa 3. Incorpore o endereço IP do servidor de TFTP ao campo IP de servidor de TFTP.
 
Etapa 4. Transferência do clique.
 

 
Etapa 5. Uma janela de confirmação aparece. Clique em OK. As transferências do tipo de
arquivo do .xml da configuração a seu computador. 
  

Configuração da restauração
 



 
Etapa1. Na seção de configuração da restauração, clique um dos dois métodos de
seguimento da transferência de arquivo pela rede para transferir arquivos pela rede uma
cópia das configurações atual no AP.
 

• HTTP — Transfira arquivos pela rede o arquivo de configuração do PC através do
servidor de Web.
 
• TFTP — Transfira arquivos pela rede o arquivo de configuração de um servidor de
arquivo.
 

Timesaver: Se você escolheu o TFTP em etapa 1, a seguir salte etapa 2. 
 
Etapa 2. Se você escolheu o HTTP na etapa acima, a seguir clique escolhem o botão File
Button selecionar o arquivo de configuração para restaurar ao dispositivo de seu
computador. Após sua seleção, o nome de arquivo aparece ao lado do botão File Button da
escolha.
 
Timesaver: Se o HTTP era faixa clara escolhida a pisar 5.
 

 
Etapa 3. Dê entrada com o nome do arquivo de backup que inclui a extensão do .xml e o
lugar do trajeto no campo do nome de arquivo.
 
Etapa 4. Incorpore o endereço IP do servidor de TFTP ao campo IP de servidor de TFTP.
 
Etapa 5. Transferência de arquivo pela rede do clique.
 

 



Etapa 6. Um mensagem de advertência aparece. APROVAÇÃO do clique a continuar com a
restauração de configuração. As repartições AP.
  

Dispositivo da repartição 
 

 
Etapa 1. Clique o botão da repartição na área do dispositivo da repartição para reiniciar o
Access point.
 

 
Etapa 2. Uma janela de confirmação aparece. APROVAÇÃO do clique a recarregar. 
 
Nota: Pode tomar alguns minutos para recarregar. Neste tempo, os clientes Wireless
querem a conexão perdida temporariamente.
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