
Alternativo e restauração os arquivos de
configuração no Roteadores RV320 e RV325
VPN 

Objetivo
 

Um arquivo de configuração contém os ajustes de um dispositivo. A série do VPN Router
RV32x contém um arquivo de configuração de inicialização e um arquivo de configuração do
espelho. O arquivo de configuração de inicialização é o arquivo esse as cargas do roteador
em cima da inicialização. O arquivo de configuração do espelho é a última configuração
válida conhecida. Se por qualquer motivo o arquivo startup falha, o arquivo de configuração
do espelho está usado. O roteador copia automaticamente a configuração de inicialização à
configuração do espelho cada 24 horas se o roteador não foi recarregado e nenhuma
alteração de configuração esteve feita dentro dos 24 períodos de horas.
 
Este artigo explica como restaurar, backup, cópia, e sanitize os arquivos de configuração e
como backup o firmware a um dispositivo USB na série do VPN Router RV32x.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV320 Dual VPN Router MACILENTO 
• VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325
  

Versão de software
 

• v1.1.0.09
  

Controle o arquivo de configuração
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de roteador e escolha o gerenciamento de
sistema > alternativo e restauração. A página alternativa e da restauração abre:
 



 
Refira as seguintes subseções para obter informações sobre da página alternativa e da
restauração.
 

• Restaure o arquivo de configuração
 
• Arquivo de configuração de backup
 
• Copie o arquivo de configuração
 
• Sanitize o arquivo de configuração
 
• Firmware alternativo ao USB
  

 
Arquivo de configuração da restauração
 
Configuração de inicialização da restauração do PC
 

Etapa 1. Clique a configuração da restauração do botão de rádio PC.
 



 
Etapa 2. O clique consulta… para escolher um arquivo de configuração do disco rígido de
seu computador.
 
Etapa 3. Restauração do clique. Uma janela de confirmação aparece.
 

 
Etapa 4. Clique sim. Do roteador as repartições automaticamente e a configuração start-up
são restauradas.
  

Configuração da restauração do USB
 

Etapa 1. Clique a configuração de inicialização da restauração do botão de rádio USB.
 



 
 
Etapa 2. Da lista de drop-down do dispositivo da fonte USB escolha o dispositivo USB que
contém o arquivo de configuração desejado. O clique refresca para procurar por todos os
dispositivos novos USB que forem anexados ao roteador.
 
Etapa 3. Os arquivos de configuração na tabela de dispositivo USB indicam os arquivos de
configuração no dispositivo especificado USB. Clique o botão de rádio que corresponde ao
arquivo de configuração desejado que você quer restaurar.
 
Etapa 4. Restauração do clique. Uma janela de confirmação aparece.
 

 
Etapa 5. Clique sim. Do roteador as repartições automaticamente e a configuração start-up
são restauradas.
  

 
Arquivo de configuração de backup
 
Arquivo de configuração de backup ao PC
 

Etapa 1. Clique o arquivo de configuração de backup ao botão de rádio PC.
 



 
Etapa 2. Clique a configuração de inicialização alternativa para salvar a configuração de
inicialização ou a configuração do espelho do backup para salvar a configuração do
espelho. Os arquivos de configuração da partida e do espelho podem ser salvar ao PC. 
 
Etapa 3a. APROVAÇÃO do clique para salvar o arquivo de configuração.
 

 
Etapa 3b. O arquivo de configuração salvar agora no PC.
  

Arquivo de configuração de backup ao USB
 

Etapa 1. Clique o arquivo de configuração de backup ao botão de rádio USB.
 



 
 
Etapa 2. Da lista de drop-down do dispositivo do destino USB escolha um dispositivo USB
salvar o arquivo de configuração a. O clique refresca para procurar por todos os dispositivos
novos USB que forem anexados ao roteador.
 
Etapa 3. Clique a configuração de inicialização alternativa para salvar a configuração de
inicialização ou a configuração do espelho do backup para salvar a configuração do
espelho. O arquivo de configuração salvar ao USB. Os arquivos de configuração da partida
e do espelho podem ser salvar.
  

 
Copie o arquivo de configuração
 

Etapa 1. Clique o espelho da cópia à partida para copiar o arquivo de configuração do
espelho ao arquivo de configuração start-up. 
 

  
 

Sanitize o arquivo de configuração
 

Etapa 1. O clique Sanitize a configuração para sanitize a configuração start-up. Isto remove
os elementos tais como nomes de host, cordas SNMP, público IP, e senhas. O arquivo de
configuração start-up sanitized e automaticamente as repartições RV320. 
 

  



Firmware alternativo ao USB
 

Etapa1. Da lista de drop-down do dispositivo do destino USB escolha um dispositivo USB
salvar o firmware a. O clique refresca para procurar por todos os dispositivos novos USB
que forem anexados ao roteador.
 

 
 
Etapa 2. Clique o backup para salvar o firmware ao dispositivo especificado USB.
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