
Configuração alternativa e da restauração em
dispositivos da segurança integrada do ISA500
Series 

Objetivo
 

Este artigo explica como o backup os ajustes da configuração atual do dispositivo como um
arquivo de configuração e como restaurar o arquivo de configuração nos dispositivos da
segurança integrada do ISA500 Series.
 
O arquivo de configuração alternativo é útil na altura da falha inesperada ou de uma
restauração do dispositivo. Na altura da upgrade de firmware ou sempre que as alterações
são feitas à configuração de dispositivo, o backup dos ajustes de configuração é
recomendado.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Backup/restauração a configuração
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha o Gerenciamento de
dispositivos > o backup/restauração. A página alternativa/restauração abre:
 

  
Backup de configuração
 



Siga as etapas dadas abaixo backup os ajustes de configuração como um arquivo.
 
Nota: A licença e os auto-Certificados da Segurança não puderem ser salvar no arquivo de
configuração quando no backup dos ajustes de configuração.
 

 
Etapa 1. Clique um dos seguintes botões de rádio que denota o lugar em que o arquivo de
configuração alternativo tem que ser salvar.
 

• Salvar a configuração ao PC — O arquivo de configuração salvar ao PC.
 
• Salvar a configuração ao USB — O arquivo de configuração salvar ao dispositivo USB
conectado ao painel traseiro do dispositivo.
 

– Status de dispositivo USB – Denota se qualquer dispositivo está anexado ao USB.
 

Nota: Assegure-se de que o campo de status de dispositivo USB mostre como dispositivo
anexado, se a configuração da salvaguarda ao método de backup USB tem que ser
escolhida. O clique refresca para refrescar o status atual.
 
Etapa 2. Backup do backup do clique os ajustes de configuração. O indicador da criptografia
abre:
 

 
Etapa 3. Se os ajustes de configuração têm que ser cifrados, verificado a caixa de
verificação da criptografia e incorporar uma chave de criptografia ao campo chave e então
clicar a aprovação. Se não, cancelamento do clique.
 



 
Etapa 4. Salvar o arquivo de configuração ao lugar desejado no PC, se a configuração da
salvaguarda ao PC é escolhida em etapa 1. Se a configuração da salvaguarda ao USB é
escolhida em etapa 1, o arquivo de configuração salvar automaticamente ao dispositivo
USB.
  

Restauração de configuração
 

O arquivo de configuração pode ser restaurado do PC ou do dispositivo USB.
  
Configuração da restauração do PC
 
Siga as etapas dadas abaixo para restaurar a configuração do PC.
 

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



 
Etapa 2. O clique consulta para encontrar o arquivo de configuração do PC.
 
Etapa 3. Clique a restauração para restaurar a configuração à ferramenta de segurança.
 
Etapa 4. Se o arquivo de configuração escolhido não é cifrado, o processo da restauração
começa imediatamente. Se não, o indicador da criptografia abre:
 

 
Etapa 5. Incorpore a chave de descriptografia ao campo chave e clique a aprovação. O
indicador da informação aparece:
 

 
Após a conclusão da transferência de arquivo pela rede da configuração, as repartições da
ferramenta de segurança e o arquivo de configuração são transferidos arquivos pela rede
com sucesso à ferramenta de segurança.
  
Configuração da restauração do USB
 
Siga as etapas dadas abaixo para restaurar a configuração do dispositivo USB.
 



 
Etapa 1. Clique a configuração da restauração do botão de rádio USB para restaurar a
configuração do USB.
 
Etapa 2. Os arquivos de configuração na tabela de dispositivo USB sob o arquivo seleto
alistam todos os arquivos que salvar no dispositivo USB. Clique o botão de rádio correto do
arquivo de configuração que tem que ser transferido arquivos pela rede à ferramenta de
segurança.
 
Etapa 3. Clique a restauração para restaurar a configuração à ferramenta de segurança.
 
Etapa 4. Se o arquivo de configuração escolhido não é cifrado, o processo da restauração
começa imediatamente. Se não, o indicador da criptografia abre:
 

 
Etapa 5. Incorpore a chave de descriptografia ao campo chave e clique a aprovação. O
indicador da informação aparece:
 

 
Após a conclusão da transferência de arquivo pela rede da configuração, as repartições da
ferramenta de segurança e o arquivo de configuração são transferidos arquivos pela rede



com sucesso à ferramenta de segurança.
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