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Restaure um interruptor manualmente ou com o
CLI 
Objetivo
 
A função do Reload do Switches da empresa de pequeno porte de Cisco é útil quando
determinadas mudanças nos ajustes exigem uma repartição aplicar completamente os ajustes de
configuração, ou se o dispositivo não está funcionando como esperado. Os ajustes de
configuração do dispositivo de rede obtêm refletidos depois que o dispositivo reinicia.
 
A característica da restauração é usada para remover os ajustes do corredor ou da configuração
atual no dispositivo de rede e para restaurá-los às configurações padrão originais. A
reinicialização manual está recomendada quando o dispositivo inteiro precisa de ser
reconfigurado, ou caso que você esquece a senha e não capaz de recuperar por qualquer meio
como o acesso do console usando o telnet, o Shell Seguro (ssh), ou o comando line interface(cli).
 
Este artigo fornece instruções em como restaurar manualmente um interruptor assim como em
como recarregar ou restaurar com o CLI.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de software
 

Sx300 Series | 1.4.7.06 (transferência o mais tarde)
Sx350 Series | 2.2.8.04 (transferência o mais tarde)
Série SG350X | 2.2.8.04 (transferência o mais tarde)
Sx500 Series | 1.4.7.06 (transferência o mais tarde)
Série Sx550X | 2.2.8.04 (transferência o mais tarde)
  

Restaure manualmente o interruptor
 
Quando o interruptor não trabalha e não pode ser restaurado usando a utilidade com suporte na
internet, o interruptor pode manualmente ser restaurado para restaurar a configuração padrão de
fábrica.
 
Etapa 1. Desligue todos os cabos do Ethernet do interruptor.
 
Etapa 2. Usando um pino, a imprensa e guarda o botão reset no interruptor por 15 a 20 segundos.
 

Nota: Neste exemplo, o interruptor controlado empilhável do gigabit SG350X-24 24-Port é usado.

https://software.cisco.com/download/home/283019611
https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
https://software.cisco.com/download/home/284099526


Etapa 3. Uma vez que todos os diodos emissor de luz da porta (diodo emissor de luz) se iluminam
acima, libere o botão reset.
 
Nota: O telnet e os serviços SSH são desabilitados à revelia. Você terá que alcançar o console do
interruptor usando o computador que é conectado diretamente a seu interruptor através do cabo
serial.
 
Etapa 4. Conecte seu computador diretamente ao interruptor usando um cabo serial.
 
Etapa 5. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco/Cisco.
 

Etapa 6. Você será alertado configurar a senha nova para a melhor proteção de sua rede.
Pressione Y para o Yes ou N para não em seu teclado.
 

Nota: Neste exemplo, Y é pressionado. Se N é pressionado, salte para pisar 9.
 
Etapa 7. (opcional) incorpora a senha antiga a seguir pressiona-a entra em seu teclado.
 

Etapa 8. (opcional) incorpora e confirma a senha nova em conformidade pressiona então entra
em seu teclado.
 

Etapa 9. Incorpore o modo de configuração global do interruptor entrando no seguinte:
 
Terminal SG350X#CONFIGURE 
 
Etapa 10. (opcional) para mudar o hostname de seu interruptor, entra no seguinte:
 

[hostname] SG350X(config)#hostname 
 
Nota: Neste exemplo, SG350X é usado.
 
Etapa 11. (opcional) para permitir o serviço de telnet em seu interruptor, inscreve o comando
seguinte:
 
Server do telnet SG350X(config)#ip 
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Etapa 12. (Opcional) para permitir o serviço SSH em seu interruptor, inscreva o comando
seguinte:
 

Server do ssh SG350X(config)#ip 
 
Recarregue manualmente o interruptor com o CLI
 
Nota: Os comandos disponíveis podem variar segundo o modelo exato de seu dispositivo. Neste
exemplo, o interruptor SG350X-48MP é usado.
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as credenciais
pelo contrário.
 

Nota: Neste exemplo, o interruptor é alcançado com o SSH.
 
Importante: Quando um interruptor é recarregado, o arquivo de configuração running está
suprimido. Antes de continuar com as instruções do reload, certifique-se salvar todos os ajustes
de configuração running para evitar a perda de dados.
 
Etapa 2. No modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes configurados ao arquivo
de configuração de inicialização, entrando no seguinte:
 
Nota: Se você deseja continuar sem salvar os ajustes de configuração running, salte a etapa 4.
 
Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY 

 
Etapa 3. Pressione Y para o Yes ou N para não em seu teclado uma vez que o alerta do [startup-
config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 

Nota: Neste exemplo, Y é pressionado.
 
Etapa 4. Para recarregar o interruptor, inscreva qualquer um dos comandos seguintes:
 

reload - Use o comando reload recarregar imediatamente o interruptor.
recarregue {{no hhh: milímetro | mmm | no HH: [day month] milímetro}} - use este comando
especificar o reload programado do interruptor.
 

- no hhh: milímetro | mmm - Programa um reload da imagem para tomar o efeito nos minutos ou
as horas e os minutos especificados. O reload deve ocorrer dentro de aproximadamente 24 dias.



- no HH: milímetro - Programa um reload da imagem para ocorrer no tempo especificado usando
um formato de 24 horas. Se você especifica o mês e o dia, o reload está programado para ocorrer
no tempo especificado e na data. Se você não especifica o mês e dia, o reload ocorre no tempo
especificado no dia atual (se o tempo especificado está mais atrasado do que as horas atual) ou
no next day (se o tempo especificado está mais adiantado do que as horas atual). Especificar
00:00 programa o reload para a meia-noite. O reload deve ocorrer dentro de 24 horas.
 
Nota: Esta opção pode somente ser usada se os ajustes do tempo de sistema do interruptor
foram configurados. Para aprender como, clique aqui para instruções.
 
- dia - Número do dia na escala de 1 a 31.
 
- mês - O mês do ano na escala desde janeiro até dezembro
 
SG350X#RELOAD 10:00 o 11 de abril 
 
Nota: Neste exemplo, o reload 10:00 o 11 de abril é usado.
 

Etapa 5. Pressione Y para o Yes ou N para não em seu teclado uma vez que este comando
restaurará o sistema inteiro e desligar seu alerta da sessão atual aparece.
 

Nota: Neste exemplo, Y é pressionado.
 
Etapa 6. (opcional) ao Exibir informação sobre um reload programado, entra no seguinte:
 
Reload SG350X#SHOW 

 
Etapa 7. (opcional) para cancelar o reload programado, incorpora o comando do reloadcancel.
 
Cancelamento SG350X#RELOAD 
 
Você será notificado que o reload programado esteve abortado.
 

Você deve agora com sucesso ter recarregado seu interruptor com o CLI.
 
Nota: No exemplo abaixo, o reload imediato é usado e Y é incorporado em ambas as perguntas.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5584-configure-system-time-settings-on-a-switch-through-the-comma.html
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Você agora restaurou com sucesso o interruptor manualmente. Para aprender como atribuir um
IP address em seu interruptor com o CLI, clique aqui.
 
Se você quer executar a restauração com o GUI, a verificação para fora recarrega e restauração
do padrão de fábrica no Switches controlado 300 Series.
 
Outros artigos neste assunto:
 

Alcance um interruptor CLI SMB usando o SSH ou o telnet
Configurar ajustes da autenticação de servidor de SSH em um interruptor com o CLI
Configurar ajustes da autenticação de servidor do Shell Seguro (ssh) em um interruptor
Configurar ajustes da autenticação de usuário do Shell Seguro (ssh) em um interruptor
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5557-configure-the-internet-protocol-ip-address-settings-on-a-swi.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4817-reboot-and-factory-default-reset-on-300-series-managed-switc.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4817-reboot-and-factory-default-reset-on-300-series-managed-switc.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5801-configure-ssh-server-authentication-settings-on-a-switch-thr.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb4006-configure-secure-shell-ssh-server-authentication-settings-on.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5801-configure-ssh-server-authentication-settings-on-a-switch-thr.html
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