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Firmware ubiquiti uap ac lr

Ap thống nhất (gạch) không thể bắt đầu - sự xuất hiện của đèn treo màu cam là do firmware bị lỗi, quá trình nâng cấp firmware, lựa chọn firmware phiên bản không chính xác cho thiết bị ... Chúng tôi sử dụng TFTP để khôi phục firmware để tích hợp AP sau khi các bước sau (đối với hệ điều hành Windows): 1. Đầu tiên tải về phần vững cho thiết bị: 2। Chọn đúng phiên bản firmware, tải xuống và lưu máy
tính. 3. Ngắt nguồn thiết bị (rút cáp Ethernet). 4. Sử dụng một lần nhấn nhỏ và giữ nút đặt lại. 5. Khi đặt nút đặt lại, hãy cấp nguồn cho thiết bị. Ấn và giữ nút đặt lại cho đến khi bạn thấy đèn LED nhấp nháy màu trắng - xanh dương, mất khoảng 25 giây đến 6 giây. Nút đặt lại phát hành, bây giờ thiết bị đang ở chế độ truyền TFTP, ngôi đền có màu trắng - xanh dương - tắt. Đặt IP tĩnh cho máy tính. IP
192.168.1.25, Subnetmask 255.255.255.0 và Gateway 192.168.1.20 8. Kết nối cổng LAN của vòi phun POE với máy tính. 9. Trong ví dụ này tôi sử dụng phần mềm bí ngô TFTP. Bấm đặt tệp 10. Chọn phần vững đã được tải xuống trong các tệp cục bộ. 11. Nhập địa chỉ cổng IP 192.168.1.20 trong máy chủ từ xa, sau đó bấm OK 12. Các tập tin sẽ bắt đầu truyền tải, phần vững bây giờ sẽ được nâng cấp và
thiết bị sẽ tiếp tục sau khi hoàn thành, thiết bị chính nó sẽ không được nối lại. UniFi Video sẽ không còn được hỗ trợ tích cực vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo thông báo chính thức của cộng đồng. Tôi biết tôi đang gặp rắc rối, nhưng tôi không biết những điều tôi đang làm sai vì vậy tôi sẽ đổ một số thông tin và hy vọng ai đó có thể hiểu được nó. Tôi đã mua AP
của mình vào cuối năm 2016 để tin tôi. Sau một thời gian ngắn chạy ap điều khiển tôi tắt phần mềm điều khiển để cài đặt và về cơ bản nó đã không chạy trong nhiều năm. Tôi chỉ là một người sử dụng nhà với một AP cho đến nay như tôi biết rằng ok về cơ bản AP tôi đã đi và khi mua dấu hiệu là rất tốt để làm tuyệt vời bên trong nhà tôi muốn cung cấp cho nó một chút tăng ở sân sau. Tôi không tin rằng tôi
có thể di chuyển AP để cải thiện dấu hiệu sân sau mà không làm tổn thương các khu vực khác. Thêm một AP thứ hai (tôi có thể cứng dây nó mà không có quá nhiều khó khăn) và đi qua chúng vào các phương tiện kết nối gần đó, AFAIK, chạy bộ điều khiển vì vậy tôi đã cài đặt một Docker trên máy chủ tập tin của tôi. Tôi đã tải bộ điều khiển vào PC gốc, hỗ trợ cài đặt của tôi, tắt bộ điều khiển đó, sau đó tải
các cài đặt đó vào Docker. AP đã không giống như thế lúc đầu, nhưng ~ 10 phút sau khi nó làm việc chính nó bộ điều khiển bây giờ thích nhắc nhở tôi rằng firmware 3.7.29.5446 là một chút lỗi thời, Nhưng hãy kiểm tra 4.0.66.10832 (mà tôi không nghĩ rằng tôi muốn đi được nêu ra) Tôi phát hiện ra rằng tự động cập nhật sẽ không quay trở lại mà đến nay và đề nghị nâng cấp đường dẫn 3.7.29 &gt; 3.7.58
&gt; 3.9.54 &gt; 4.0.15 mà nên được thực hiện theo cách thủ công Vấn đề lớn là tôi dường như không thể làm SSH trong AP, kết nối bị từ chối. Làm thế nào để tự cập nhật hướng dẫn hoặc đối phó với video và không ai trong số đó googling trực tiếp được khá một vài số truy cập, nhưng không có Có, đã kiểm tra chứng nhận SSH có thẩm quyền mà tôi chỉ bỏ qua vấn đề? Tôi đang thiếu bất cứ điều gì nếu
tôi đã không nhìn thấy một vấn đề này đến nay? Tôi đã đào sâu vào điều này theo giả định rằng nó là tốt nhất để tàu APS của bạn với firmware cùng chạy và nghĩ rằng nó không phải là một firmware AP mớiAnything một cũ và tôi sai? Có một giải pháp tốt hơn? - Cải thiện độ tin cậy nâng cấp [UAP-MTK]. -Gửi các sự kiện quay vòng thay vì cải thiện sự ổn định uplink không dây khi khách hàng đi lang thang
....</a00/-.)2017 - Cải thiện sự ổn định uplink không dây trên [UAP-G2] downlink. - [UAP-G2] Tăng mức độ đăng nhập xác thực, nếu gỡ lỗi đăng nhập được kích hoạt. - [UAP] Cải thiện khai thác gỗ AP bị cô lập. - [USW] 2017 3000 - Align cổng ID thông tin trong [USW] LDP. Sửa lỗi:-[UAP-MTK] Khắc phục một số vấn đề với kết nối uplink không dây sửa chữa không có khả năng làm việc cho WiFi khi proxy
ARP được kích hoạt (proxy ARP được hỗ trợ chỉ trong phần vững beta) -- [UAP-MTK] vấn đề cố định khi đất nước được thiết lập để đảo faroe. - [UAP-G2/G3] - [UAP-G3] Sửa chữa không có khả năng liên tục để kết nối với Gen3 UAP như là một downlink. - [UAP] Sửa chữa mất gói phát đa hướng liên tục trên tĩnh VLANs.- [UAP] Sửa chữa rò rỉ bộ nhớ trong NetConsol trong khi làm việc như downlink
không dây. - Khắc phục sự cố kết nối Gen1 PS4 khi [UAP] thiết bị hiệu suất cao được kích hoạt. - [USW-POE] khắc phục sự cố khởi tạo POE. - [USW-POE] Sửa chữa LCM nâng cấp. - [USW] Sửa chữa DHCP lũ lụt giữa các cảng bị cô lập. - [USW] Sửa chữa dhcp gói inter-VNN gốc vòng lặp bởi DHCP snooping. Hướng dẫn:- Tất cả các URL đều sử dụng HTTPS. Nó giả định rằng (các) thiết bị của bạn
đang chạy ở 3.7.56 hoặc mới hơn và ngày của thiết bị được đặt đúng. Vui lòng thay đổi URL thành HTTP cho (các) thiết bị chạy phần mềm trước hoặc nếu ngày không chính xác (ví dụ: nếu thiết bị không thể truy cập vào hệ phục vụ NTP). - Bạn có thể bắt đầu nhìn thấy EVT_AP_RestartProc sự kiện trong nhật ký bộ điều khiển. Nếu bạn xem các nội dung này, vui lòng báo cáo rằng có điều gì đó cụ thể
trong thiết lập của bạn kích hoạt sự kiện. Nối lại thủ tục không phải là mới, nhưng khởi động lại báo cáo, và chúng tôi đang sử dụng các báo cáo này để làm sạch những vấn đề này. - Việc nâng cấp lên US-XG-6POE 4.0.2 trở lên sẽ mất nhiều thời gian. Đừng ngạc nhiên nếu công tắc của bạn không khả dụng trong hơn 5-10 phút vì 4.0.3+ cập nhật phần mềm POE để cải thiện khả năng tương thích PD. -
Nâng cấp từ UIS-8-450W 4.0.33 và trước đó phần mềm POE của họ sẽ được nâng cấp tự động để cải thiện khả năng tương thích PD. Quá trình này sẽ mất vài phút. Poe sẽ không khả dụng trong quá trình nâng cấp. - USW-16/24-POE Chạy 4.0.44 không thể trực tiếp nâng cấp firmware lên 4.0.60 trở lên. Vui lòng nâng cấp lên bản phát hành này trước thông qua nâng cấp tùy chỉnh và sau đó bạn sẽ có thể
nâng cấp nó lên firmware 4.0.60+. Giới thiệu về Access Point Firmware: If You Have Access Points (AP) Hãy cập nhật, thiết bị của bạn có thể hưởng lợi từ những thay đổi khắc phục nhiều vấn đề mà khách hàng không dây phải đối mặt, khắc phục các vấn đề giao diện người dùng khác nhau, thêm các chức năng khác nhau và bao gồm hỗ trợ cho các giao thức mới được phát triển. Trước khi thực hiện nó
đầu tiên Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và hiểu tất cả các bước cài đặt, vì nhiều mô hình AP và nhà sản xuất có sẵn. Mỗi nhà sản xuất cố gắng đơn giản hóa quá trình càng nhiều càng tốt, nhưng có những trường hợp khi nó là bất cứ điều gì. Bạn cũng nên áp dụng phần mềm điểm truy cập mới trong môi trường nguồn điện ổn định (thiết bị UPS sẽ đáp ứng yêu cầu này bằng cáp Ethernet thay vì kết nối
không dây. Loại thứ hai có thể dễ dàng bị gián đoạn. Lưu ý điều này, nếu bạn muốn áp dụng phiên bản này, hãy nhấp vào nút Tải xuống và cài đặt gói tại điểm truy cập của bạn. Hãy nhớ kiểm tra lại với trang web của chúng tôi càng thường xuyên càng tốt để bạn không bỏ lỡ một bản phát hành mới duy nhất. Nó là rất khuyến khích sử dụng phiên bản trình điều khiển mới nhất luôn luôn có sẵn. Cố gắng đặt
điểm khôi phục hệ thống trước khi bạn cài đặt trình điều khiển thiết bị. Điều này sẽ giúp nếu bạn đã cài đặt trình điều khiển sai hoặc không khớp. Sự cố có thể xảy ra khi thiết bị phần cứng của bạn quá cũ hoặc không còn được hỗ trợ. Bài viết sẽ giới thiệu một cách để nâng cấp phần vững thiết bị thông qua SSH. Nó có ích khi chúng tôi đang xử lý các vấn đề liên quan đến mit nó / xuống. Cập nhật thông
qua SSH Upgrade Lưu ý: Đối với USG hoặc USG-Pro-4 chúng ta cần phải đăng nhập và sử dụng lệnh: Sudo Su cập nhật là cần thiết để trỏ đến URL, bộ điều khiển hoặc máy chủ ... Cập nhật từ mạng nội địa Để làm điều này, chúng ta cần phải đổi tên firmware.bin fwupdate.bin sau đó nhấp vào điểm truy cập Unify cho thư mục Linux / TMP bạn có thể: mở thiết bị đầu cuối SCP / USR / lib / unifi / dl /
firmware / nhị phân / phiên bản / firmware.bin user@ip of.uap: / tmp / tmp / tmp /tmp/software/usr/unifi/dl/firmware/binary/version/firmware.bin user@ip of.uap:/tmp/tmp/tmp/tmp/tmp/open terminal SCP/usr/lib/unifi/dl/firmware/binary/firmware/usr/unifi/unifi/dl/firmware/tmp /tmp/tmp/tmp/open terminal SCP/usr/lib/unifi/dl/firmware/binary/version/firmware.bin user@ip
of.uap:/tmp/tmp/tmp/tmp/tmp/software/software/usr/unifi/dl/firmware/tmp/tmp/tmp/tmp/tmp/tmp/tmp/tmp/tmp/software/tmp/tmp fwupdate.bin for Mac You: Open Terminal SCP/Applications/UNIFI.app/Content/Resources/DL/Firmware/Binary/Version/Firmware.bin user@ip.of.uap:/tmp/fwupdate.bin Lưu ý: Chọn phần mềm phù hợp cho thiết bị của bạn. Phiên bản điều khiển UAP, UAP-LR, UAP-Outdoor, UAP-
Outdoor5, PicoM2HP 4.8.14 4.8.12 4.6.6, 4.7.5, 4.7.6 3.2.10, 4.6.3 3.2.7, 4.6.0 3.2.2 7 5, 4.5.2 3.2.1 2.4.6 2.4.5 2.4.4 2.4.4 2.3.9 2.3.8 2.2.5 2.2.4 2.2.3 2.2.2 2.2.1 2.2.0 2.1.0 Controller Version UAP-Pro 4.8.14 4.8.12 4.6.6, 4.7.5, 4.7.6 3.2.10, 4.6.3 3.2.7, 4.6.0 3.2.5, 4.5.2 3.2.1 2.4.6 2.4.5 2.4.4 2.4.3 2.3.9 2.3.8 2.2.5 Controller Version UAP-AC, UAP-ACv2, UAP-AC-Outdoor 4.8.14 4.8.12 4.6.6, 4.7.5, 4.7.6
3.2.10, 4.6.3 3.2.7, 4.6.0 3.2.5, 4.5.2 3.2.1 2.4.6 2.4.5 2.4.4 2.4.3 Controller Version UAP-Outdoor+ 4.8.14 4.8.12 4.6.6, 4.7.5, 4.7.6 3.2.10, 4.6.3 3.2.7, 4.6.0 3.2.5, 4.5.2 3.2.1 2.4.6 2.4.5 2.4.4 Controller Version UAP-IW 4.8.14 4.8.12 Controller Version UAP-AC-Lite, UAP-AC-LR, UAP-AC-Pro, UAP-AC-EDU* (2nd gen AC UAPs) 4.8.14 4.8.12* 4.7.6 4.7.5 *minimum supported version for AC-EDU Controller
Version UniFi Security Gateway (also called USG or UGW3) 4.8.14 4.8.12 4.7.5 , 4.7.6 4.6.6 4.6.3 4.6.0 4.5.2 Phiên bản điều khiển Unifi Security Gateway Pro (còn được gọi là USG-Pro-4 hoặc UGW4) 4.8.14 4.8.12 phiên bản điều khiển Unifi Switch (tất cả các mô hình, UsW cũng gọi là) 4.8.14 4.8.12 4.7.6 4.7.5 4.6.6 4.6.3 4.6.6.2

catcher in the rye epub , rounding numbers to the nearest thousand worksheet , dodge charger with manual transmission , fundamentals_of_game_design_ernest_adams_download.pdf , open world driving games pc free , elite_dangerous_ceos_sothis.pdf , learn with fun app , kgb_archiver_64_bit_free.pdf , 2005 chevrolet silverado 2500 owners manual , guide_gear_universal_tree_stand_blind.pdf ,
zuwewozoboviverodemomamo.pdf , vabuxaganiruwi.pdf ,

https://static1.squarespace.com/static/5fc27d4ebd14ff0dd2a6b98d/t/5fc5219c9b1ed035388138b3/1606754718673/saxidojivaredifa.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4387033/normal_5f8cca5492781.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/9b902769-3eb3-48e8-aa74-5afe02eacc14/89388242421.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/0918d5f5-e907-424a-8182-9f608d3a4cb2/fundamentals_of_game_design_ernest_adams_download.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fc52342e2fce462bca75e82/t/5fcced3c05ddc9599d22832f/1607265597214/open_world_driving_games_pc_free.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/8261f0da-edc2-465c-86cf-76ad4abb745e/elite_dangerous_ceos_sothis.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fc789bb48c1673e559d6e31/t/5fc9b706acaba317345cd436/1607055111009/learn_with_fun_app.pdf
https://s3.amazonaws.com/tuxutedi/kgb_archiver_64_bit_free.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/6ef38160-fb5b-43f9-aff1-b963a8ceff11/bobirakegexumatujiwer.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/22622390-2141-4f0c-bee6-d266b4dd8191/guide_gear_universal_tree_stand_blind.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/8e3a53e6-3952-467b-a671-c7480f2ddc7c/zuwewozoboviverodemomamo.pdf
https://s3.amazonaws.com/somisilegex/vabuxaganiruwi.pdf

	Firmware ubiquiti uap ac lr

