
Ajustes alternativos e da restauração no
Roteadores RV016, RV042, RV042G e RV082
VPN 

Objetivo
 

Alternativo e a restauração salvar os ajustes feitos no dispositivo a seu computador ou ao
outro dispositivo de armazenamento. No caso em que você precisar os ajustes precedentes,
podem ser retirados para executar operações necessárias. No caso de uma falha de
dispositivo, esta opção salvar os dados no dispositivo para você, fazendo lhe um muito
importante e estadia característica eficaz.
 
Este documento explica como a configurações de roteador ou a configurações alternativas e
da restauração no Roteadores VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versão de software
 

• v4.2.2.08
  

Ajustes alternativos e da restauração
 

Há dois tipos de arquivos de configuração no roteador, um é a partida e o outro é o espelho.
O roteador carregar o arquivo startup quando as botas do roteador acima. Igualmente copia
automaticamente o arquivo startup no arquivo do espelho. O arquivo do espelho é o arquivo
que contém a configuração válida atual. O arquivo do espelho é útil se o arquivo de
configuração de inicialização falha por qualquer razão.
  

Configurar ajustes da restauração
 

Nota: Você tem que backup seus ajustes de configuração antes que você os restaure. Siga
os arquivos de configuração de backup configurar abaixo.
 
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:
 



 
Nota: Se você usa Mozilla Firefox ou internet explorer, a área da configuração de
inicialização da restauração pôde olhar como esta: 
 

 
Etapa 2. Na área do arquivo de configuração de inicialização da restauração, o clique 
escolhe o arquivo ou consulta para escolher o arquivo de configuração (.config) que salvar
em seu computador.
 
Etapa 3. Restauração do clique. As corridas do processo por um momento.
 
Etapa 4. Escolha o gerenciamento de sistema > o reinício. A página do reinício abre:
 

 
 
Etapa 5. Roteador do reinício do clique para reiniciar o roteador. Os arquivos de backup não
restauram os ajustes de configuração do roteador se você não reinicia seu roteador.
  

Configurar arquivos de configuração de backup
 

Você precisa o backup seus arquivos de configuração e salvar estes arquivos em seu



sistema de computador para restaurá-los no futuro. 
 
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:
 

 
 
Etapa 2. Na área do arquivo de configuração de backup, clique a configuração apropriada.
 

• Configuração de inicialização alternativa — Transfere uma cópia da configuração de
inicialização a seu computador. O nome de arquivo alternativo do padrão é Startup.config.
 
• Configuração alternativa do espelho — Transfere uma cópia da configuração do espelho
a seu computador. O nome de arquivo do espelho do padrão é Mirror.config.
 

Etapa 3. O indicador da transferência do arquivo aparece. Clique a salvaguarda para
salvar o arquivo e para escolher o lugar salvar o arquivo. Você pode igualmente inscrever
um usuário desejou o nome de arquivo identificar facilmente o arquivo e clicar então a 
salvaguarda.
  

Copie um arquivo Startup ou o arquivo do espelho
 

Você pode copiar seu arquivo startup ao arquivo do espelho, ou você pode copiar o arquivo
do espelho ao arquivo startup. Estes arquivos podem ser salvar a um computador para
quando você quer os restaurar ao roteador.
 
Algumas características importantes a recordar são:
 

• Cada 24 horas o arquivo de configuração de inicialização é copiado ao arquivo de
configuração do espelho automaticamente.
 
• O contador do tempo reinicia após cada restauração do dispositivo. Começa acima outra
vez copiar automaticamente o arquivo de configuração de inicialização ao arquivo de
configuração do espelho após as 24 horas novas do período.
 



• Se o arquivo de configuração do espelho está ainda em seu estado de padrão de fábrica,
copiar o espelho à partida restaura imediatamente o roteador às instalações padrão de
fábrica
 

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:
 

 
 
Etapa 2. Na área do arquivo de configuração da cópia, clique o botão Appropriate Button
para copiar.
 

• Copie a partida para espelhar — Armazena e substitui o arquivo startup recente do
roteador ao arquivo do espelho. 
 
• Copie o espelho à partida — Armazena e substitui o arquivo recente do espelho do
roteador ao arquivo startup. Pode tomar algum tempo para terminar isto. Seu roteador
reiniciará após ter terminado a cópia.
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