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Copie ou duplique arquivos de configuração em
um interruptor 

Objetivo
 

Todas as configurações feitas no interruptor salvar no arquivo de configuração running que
é temporário e não é retido entre repartições. Para reter a configuração entre repartições,
você tem que copiar o arquivo de configuração running ao arquivo de configuração de
inicialização depois que você terminou todas suas mudanças.
 
As seguintes combinações de copiar ou de duplicar tipos de arquivo internos são permitidas:
 

Da configuração running à configuração de inicialização.
Da configuração de inicialização à configuração running.
Da configuração do espelho à configuração ou à configuração de inicialização running.
 

Este artigo fornece instruções em como copiar ou duplicar arquivos de configuração em um
interruptor.
 
Nota: Para aprender como transferir ou suportar um arquivo de configuração em seu
interruptor, clique aqui. Para instruções em como atualizar arquivos de configuração, clique 
aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
  

Versão de software
 

2.3.0.130
  

Copie ou duplique arquivos de configuração
 

Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet de seu interruptor. O nome de usuário
padrão e a senha são Cisco/Cisco.
 
Nota: Se você tem mudado a senha ou tem criado já uma conta nova, incorpore suas
credenciais novas pelo contrário.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5754
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5095
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Etapa 2. Operações da administração > do gerenciamento de arquivos > do arquivo do 
clique.
 
Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo. Neste
exemplo, o interruptor SG350X-48MP é usado.
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio duplicado para copiar um arquivo de configuração em um
outro arquivo de configuração.
 

 
Etapa 4. Na área do nome de arquivo da fonte, clique o botão de rádio do tipo de arquivo
que você quer ser duplicado. O interruptor mantém os seguintes arquivos de configuração.
 

Configuração running — O arquivo de configuração que contém a configuração atual,
incluindo algumas mudanças aplicadas em algumas sessões do Gerenciamento desde
a última repartição.
Configuração de inicialização — O arquivo de configuração que salvar à memória Flash.
Configuração do espelho — O arquivo de configuração running salvar automaticamente



ao tipo de arquivo de configuração do espelho se não é alterado no mínimo 24 horas.
 

 
Nota: Neste exemplo, a configuração running é escolhida.
 
Etapa 5. Na área do nome de arquivo do destino, clique o botão de rádio que corresponde
com o arquivo de configuração que overwritten pelo arquivo de configuração da fonte. Os
arquivos somente do corredor e de configuração de inicialização podem ser selecionados, e
um arquivo de configuração não pode overwrite.
 

 
Nota: Neste exemplo, a configuração de inicialização é escolhida. Todos os ajustes
configurados no interruptor salvar no arquivo de configuração de inicialização.
 
Etapa 6. O clique aplica-se para começar a operação. O arquivo de origem overwrite o
arquivo de destino.
 

 
Uma vez que a operação é terminada, um mensagem de sucesso estará indicado na página
das operações do arquivo.
 



 
Você deve agora com sucesso ter duplicado um arquivo de configuração em seu interruptor.
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