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ITENS OBRIGATÓRIOS:  
 

• Versão mais recente do arquivo autoInstallViasat.zip de https://eguide.field.viasat.com/staging-
guide-ubiquiti-ap/ 

• Ubiquiti AP (nota – O AP (ponto de acesso) deve ser redefinido de fábrica antes de iniciar o processo 
de instalação do software) 

• Laptop com conexão à internet e porta ethernet RJ45. 
• 2 Cabos Ethernet 
• Algo fino e rígido (como clipe) para redefinir o AP 
• Uma tomada em funcionamento com energia confiável 
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Etapas únicas para a configuração inicial do laptop: 
 

1. Abra um navegador da Web e 
navegue até 
https://www.python.org/dow
nloads/release/python-379/ 
 
*Nota – Pule para a etapa 8 se o 
Python já estiver instalado.  

 

 
 

2. Role para a seção de arquivos 
da página e selecione o 
arquivo "instalador 
executável" que corresponda 
ao seu sistema operacional.   

 

 
 

3. Navegue até a pasta de 
downloads e clique duas 
vezes no arquivo python 
baixado. O instalador Python 
3.7.9 será exibido.  

 

 

https://www.python.org/downloads/release/python-379/
https://www.python.org/downloads/release/python-379/
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4. Certifique-se de que as 
opções “Install launcher for 
all users (recommended)” 
(Instalar o inicializador para 
todos os usuários 
(recomendado)) e “Add 
Python 3.7 to PATH” 
(Adicionar Python 3.7 ao 
PATH) estejam selecionadas. 

 

 
 

5. Clique em Install Now 
(Instalar agora). 

 

 

6. A instalação começará.   
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7. Quando a instalação estiver 
concluída, será exibida a tela 
“Setup was successful” 
(Configuração bem-sucedida).  
 
 

 

 
 

8. Depois que a instalação 
estiver concluída, reinicie seu 
computador. 
 

 

 
 

9. Após a reinicialização do seu 
computador, abra o Command 
Prompt (Prompt de 
Comando).  
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10. Na janela Command Prompt 
(Prompt de Comando), digite 

pip3 list e pressione enter. 
Isso verificará se o módulo 
paramiko está ou não 
instalado.  
 
NOTA: em alguns 
computadores, a opção 
copy/paste (copiar/colar) não 
funciona no prompt de 
comando e o texto deve ser 
digitado manualmente. 

 

 
 

 

11. Se você vir paramiko listado 
(como mostrado à direita), 
prossiga para a etapa 12.  
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12. Se você não vir paramiko 

listado, digite pip install 
“paramiko==2.7.2” e 
pressione Enter. Certifique-se 
de adicionar as aspas para 
este texto. 
 
 
Quando a instalação estiver 
concluída, o Command 
Prompt (Prompt de Comando) 
exibirá “successfully installed 
paramiko – 2.7.2” (paramiko 
instalado com sucesso) como 
mostrado.  

 
 

Etapas a serem concluídas para cada AP: 
 

13. Conecte uma extremidade de 
um cabo ethernet na porta 
ethernet AP. 
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14. Conecte a outra extremidade 
do cabo ethernet na porta 
POE do injetor AP PoE e 
conecte a uma tomada 
elétrica ativa. 

 

 
 
 
 
 
 

15. Faça a redefinição de fábrica 
do AP usando um objeto 
estreito para pressionar e 
segurar o botão reset 
(redefinir) até que a luz de 
status apague. Isso levará de 
5 a 20 segundos. 
 
Solte o botão Reset 
(Redefinir) assim que a luz de 
status apagar. 
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16. Conecte um segundo cabo 
ethernet à porta “LAN” da 
fonte de alimentação externa 
do AP.  
 

   

 
 

17. Conecte a outra extremidade 
deste cabo ethernet ao laptop 
ou computador com Python 
baixado. 

 

 
 

18. Configure manualmente o 
endereço IP do laptop e a 
máscara de Sub-rede. 
Observe que esse processo 
pode variar de acordo com o 
sistema operacional.  
 
Abra o Network and Sharing 
Center (Centro de Rede e 
Compartilhamento) do laptop 
ou as conexões de rede. 
 
*Nota: se preparar mais de um 
AP, esta etapa só precisa ser 
concluída uma vez. Se esta 
etapa tiver sido concluída, pule 
para a etapa 26. 
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19. Clique em Change adapter 
settings/options (Alterar 
configurações/opções) do 
adaptador. 

 

 
 

20. Clique com o botão direito do 
mouse na conexão Ethernet 
que está conectada ao AP. 
Selecione “Properties” 
(Propriedades). 

 

 
 

21. Na lista de itens de conexão, 
selecione Internet Protocol 
Version 4 (TCP/IPv4) (versão 
4 (TCP/IPv4) do Protocolo da 
Internet e clique em 
Properties (Propriedades).  
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22. Selecione Use the following 
IP address (Usar o seguinte 
endereço IP) e digite o 
seguinte: 
 
IP address (Endereço IP): 
192.168.1.254 
Subnet mask (Máscara de 
sub-rede): 255.255.255.0 
Default Gateway (Gateway 
padrão): Deixe em branco 
 
Clique em OK.  

 

 
 

23. A partir do centro de rede e 
compartilhamento, desabilite 
todos os adaptadores de rede 
(incluindo o Wi-Fi) além da 
conexão Ethernet com o AP.  
 
Para desativar o Wi-Fi, clique 
com o botão direito do mouse 
e selecione Disable 
(Desativar).  
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24. Para garantir que apenas o 
AP esteja conectado, digite 

ipconfig /all | find 
“192.168.1”, em seguida, 
pressione enter. 
 
Você deve ver apenas uma 
conexão (IPv4), como 
mostrado aqui.  
 
Se você vir mais de uma 
conexão (como Default 
Gateway (Gateway Padrão), 
DHCP Server (Servidor 
DHCP), retorne à etapa 
anterior.  

 

 
 

 
 

 
25. Localize o arquivo 

autoInstallViasat.zip no seu 
computador. Clique com o 
botão direito do mouse no 
arquivo e selecione Extract 
All (Extrair Tudo). 
 
Este arquivo pode ser baixado 
em 
https://eguide.field.viasat.co
m/staging-guide-ubiquiti-ap/ 
 

 

 
 
 

26. Selecione um local para os 
arquivos extraídos e clique 
em Extract (Extrair).  

 

 

https://eguide.field.viasat.com/staging-guide-ubiquiti-ap/
https://eguide.field.viasat.com/staging-guide-ubiquiti-ap/
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27. No command prompt (prompt 

de comando), digite cd e 
pressione a barra de espaço 
(deve haver um espaço após 
"cd"), depois arraste e solte a 
pasta contendo os arquivos 
extraídos no command 
prompt (prompt de comando) 
e, em seguida, pressione 
enter. 

 

 
 
 
 

28. O command prompt (prompt 
de comando) deve agora 
exibir o local dos arquivos 
extraídos. (Verifique se o 
command prompt (prompt de 
comando) é semelhante à 
foto do exemplo) 

 

 
 

29. Pressione Enter.  

 
 

30. Digite python 
autoUpgradeViasat.py  
em seguida, pressione enter.  
 
Nota: se você tiver mais de uma 
versão do Python instalada, você 
precisará digitar python3 
autoUpgradeViasat.py 

 

 
 
 
 

31. A instalação começará. Isso 
pode levar de 15 a 20 minutos 
para ser concluído. 
 
 *Nota: é importante que o 
computador não esteja no 
modo de suspensão durante 
esse tempo.  
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32. Quando o programa exibe 
“KeyboardInterrupt” (CTRL/C) 
to exit! (“KeyboardInterrupt” 
(CTRL/C) para sair!) a luz de 
status no AP começará a 
piscar. 
 
Se ocorrer um erro e 
“KeyboardInterrupt” (CTRL/C) 
to exit! (“KeyboardInterrupt” 
(CTRL/C) para sair!) não 
aparecer, repita a etapa 29. 

 

 
 

33.  Aguarde até que a luz do 
status pare de piscar e fique 
azul. Isso pode levar de 5 a 10 
minutos. 
 
Depois disso, a instalação é 
concluída e o AP pode ser 
desconectado.  
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