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Het gereedschap zal interfacenamen aan de nieuwe interface naamgevingsconventies bijwerken
die in de nieuwe apparaten worden gebruikt. Wanneer u de instellingen van de bron naar de
bestemming converteert, stelt het gereedschap de opdrachten van interfaces in het bronapparaat
naar interfaces in kaart die dezelfde rol in het doelapparaat kunnen gebruiken. Deze toepassing
converteert opdrachten die niet langer worden ondersteund naar analoge opdrachten van de
nieuwere apparaten. Het gereedschap zal proberen om dezelfde functionaliteit tussen het
oorspronkelijke gedrag en het gedrag in de bijgewerkte configuratie te behouden.
 
Het doel van dit document is om u te tonen hoe u het migratiegereedschap kunt gebruiken om
configuratie uit een Sx200, Sx300 of Sx500 Series-switches te kiezen en deze naar de juiste
Sx250, Sx350 en Sx550 te converteren.
  
Toepasselijke apparaten
 

SX200
SX300
SX500
  

Versie bronsoftware
 

v1.4 of hoger
  

Versie doelsoftware
 

v2.3 of hoger
  

Overzicht van configuratie
 
Stap 1. Meld u aan bij het web-configuratieprogramma en kies Beheer > Bestandsbeheer >
Download/back-upconfiguratie. De pagina Configuration/Log van de download/back-up wordt
geopend.
 



 
Stap 2. Selecteer de via HTTP/HTTPS in de knop Overdrachtmethode.
 

 
Stap 3. Selecteer in het veld Opslaan als actie een back-up van het configuratiebestand.
 

 
Stap 4. Selecteer het opstartconfiguratiebestand in het veld bronbestand omdat we het
opstartconfiguratiebestand willen converteren.
 



 
Stap 5. Selecteer Plafondtekst of sluit het veld Gevoelige gegevens uit.
 

Stap 6. Open de configuratieservice. De pagina Configuration Migration Service Tool wordt
geopend.

/content/m/en_us/solutions/small-business/configuration-migration-service-tool/index.html


Stap 7. Selecteer in het gedeelte Source Configuration het bronapparaat van het bronapparaat.

Stap 8. Kopieer de tekst van het bronconfiguratiebestand naar het tekstgebied van de
bronconfiguratie.



Opmerking: Zorg ervoor dat de bronconfiguratie het bestand van de volledige header bevat.

Stap 9. Selecteer het model van de doelschakelaar in het uitrolmenu van het doelapparaat.



Stap 10. Klik op de knop Converteren om het bronconfiguratiebestand in het
doelconfiguratiebestand te converteren.

Opmerking: Configuraties van functies die niet langer worden ondersteund, worden verwijderd.

Stap 1. Nadat de conversie is voltooid, controleert u de resultaten in het tekstgebied van de
bijgewerkte configuratie.



Opmerking: Alle rijen die zijn bijgewerkt, worden in het tekstgebied gemarkeerd. Er worden
opmerkingen aan de configuratie toegevoegd om alle wijzigingen uit te leggen die tijdens de
conversie zijn aangebracht.

Stap 12. Kopieer de bijgewerkte configuratie en plak deze in een nieuw tekstbestand.



Stap 13. Meld u aan bij het web-configuratieprogramma van de doelschakelaar en kies beheerder
> Bestandsbeheer > Bestandsbewerkingen.

Stap 14. Selecteer in het veld Type bewerking het bestand bijwerken.



Stap 15. Selecteer de opstartconfiguratie in het veld Bestandstype.

Stap 16. Selecteer HTTP/HTTPS in het veld Kopieermethode.



Stap 17. Selecteer in het veld Bestandsnaam het geconverteerde configuratiebestand dat in Stap
12 is opgeslagen.

Stap 18. Laad de schakelaar om de nieuwe configuratie te laden.



Conclusie

Met de instructies in dit document kunt u de configuratie converteren van een Sx200-, Sx300- of
Sx500-Series-switches naar een Sx250-, Sx350- of Sx550-Series-switches. Om het apparaat  de
succesvolle conversie te verifiëren kunt u de opdrachtregel interface (CLI) gebruiken, in de
onderstaande stappen.

Opmerking: In dit voorbeeld zal ik SG550X-48MP als de doelschakelaar gebruiken.

Stap 1. Meld u aan bij de doelschakelaar (Sx250, Sx350 of Sx550 Series switches) en navigeer
naar Security > TCP/UDP-services. Controleer het aanvinkvakje SSH Service om de toegang tot
de aanwijzingen voor switches via SSH mogelijk te maken.

Stap 2. U moet een SSH-toepassing gebruiken om toegang te krijgen tot de CLI. In dit voorbeeld
zullen we PuTTY gebruiken om toegang te krijgen tot de CLI van de schakelaar. Begin door het IP
adres of hostname van de switch in te voeren die u in het veld Host Name (of IP adres) wilt
benaderen. Klik vervolgens op Openen.

Opmerking: Controleer of de poort 22 is.

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html


Stap 3. Zodra u een verbinding met de schakelaar hebt gelegd, moet u worden gevraagd om uw
geloofsbrieven in te voeren. Voer uw inlogreferenties in op de schakelaar.

Opmerking: Als u een PuTTY veiligheidswaarschuwing krijgt, druk op Ja om PuTTYß  s cache bij
te werken en de verbinding voort te zetten. In het onderstaande beeld heb ik de geconverteerde
configuratie niet toegepast van SG500X-24MPP naar SG550X-48MP. Je kunt zien dat de huidige
hostname switch7141d is.

Stap 4. Type in de opdracht toont het opstartbeeld. Dit zal uw geconverteerde opstartconfiguratie
weergeven die u op deze schakelaar hebt geüpload.

Opmerking: In het onderstaande beeld heb ik de geconverteerde configuratie toegepast op de



SG550X-48MP-switch. Je kunt zien dat de hostname Test-1 heet.
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