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Arquivo da transferência ou de configuração de
backup em um interruptor Sx200, Sx300, ou
Sx500 

Objetivo
 

O arquivo de configuração de backup ou o log do interruptor são útil para pesquisar defeitos
ou se o dispositivo obtém acidentalmente a restauração. Isto contém cópias manuais dos
arquivos usados para a proteção contra o fechamento do sistema ou para a manutenção de
um estado operacional específico. Por exemplo, você pode copiar e salvar a configuração
da configuração, da configuração de inicialização, ou ser executado do espelho a um
arquivo de backup. Você pode usar este arquivo para atualizar ou restaurar o interruptor de
volta a seu estado funcional.
 
O arquivo de configuração de backup pode ser salvar em um server do Trivial File Transfer
Protocol (TFTP), um server do Secure Copy (SCP), ou em seu computador. Este artigo
guiá-lo-á em como transferir ou suportar um arquivo de configuração de sistema com alguns
dos seguintes métodos:
 

Através do TFTP — O método de TFTP é escolhido transferir/arquivo de configuração
de backup através do TFTP. O TFTP é usado principalmente para carreg acima dos
computadores no LAN, e é igualmente apropriado transferir arquivos.
Através do HTTP/HTTPS — O método seguro do protocolo hyper text transfer (HTTP)
ou do protocolo hyper text transfer (HTTPS) é escolhido transferir/arquivo de
configuração de backup através do HTTP/HTTPS. Este método é mais popular para
transferências do arquivo porque é mais seguro.
Através do SCP (sobre o SSH) — O método SCP (sobre o SSH) é escolhido
transferir/arquivo de configuração de backup através do Shell Seguro (ssh). Estes
transferência/backup dos arquivos de configuração é feita sobre uma rede segura.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx200 Series
Sx300 Series
Sx500 Series
  

Versão de software
 

1.4.7.6
  

Arquivo da transferência ou de configuração de backup
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web 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.
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Etapa 2. Escolha um da seguintes transferência ou métodos de backup:
 

Através do TFTP
Através do HTTP/HTTPS
Através do SCP (sobre o SSH)
  

Transferência ou backup um arquivo de configuração de sistema através do
TFTP
 

Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo. Neste
exemplo, o interruptor SG300-28 é usado.
 
Etapa 1. Escolha o Gerenciamento > a transferência/configuração de backup/log >File da
administração.
 

 
Etapa 2. Na área do método de transferência, clique através do botão de rádio TFTP.
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio da transferência ou do backup da ação da salvaguarda
para indicar se transferir ou do backup o arquivo de configuração ou o log. Neste exemplo, o
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backup é escolhido.
 

 
Etapa 4. Clique um botão de rádio na área da definição do servidor TFTP. As opções são:
 

Pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Escolha incorporar o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor TFTP. Neste
exemplo, esta opção é escolhida.
Por nome — Escolha entrar no hostname do servidor TFTP. Se esta opção é escolhida,
salte para pisar 6.
 

 
Etapa 5. (opcional) se você escolheu pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT, escolhe a versão 4 (IPv4) ou a versão 6 (IPv6) da área da versão IP. Se você
escolheu a versão 6, especifique se o IPv6 é um Local ou um endereço global do link na
área de tipo de endereço do IPv6. Se é um endereço local de link, escolha a relação da lista
de drop-down da interface local do link. Se a versão 4 é escolhida, salte para pisar 6.
 

 
Nota: Neste exemplo, a versão IP 4 é escolhida.
 
Etapa 6. (opcional) se você selecionou por nome em etapa 4, inscreve o hostname do
servidor TFTP no endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT/campo de nome de
TFTPServer. Se não, incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 

 
Nota: Neste exemplo, o arquivo de configuração salvar no servidor TFTP com endereço IP
192.168.100.147.
 
Passo 7. No tipo área do arquivo de origem, clique o botão de rádio do tipo de arquivo que
você quer ser suportado. 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 de gerenciamento desde a
última repartição.
Configuração de inicialização — O arquivo de configuração que salvar à memória Flash.
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Configuração de backup — Um arquivo de configuração adicional que salvar no
interruptor para propósitos de backup.
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.
Log instantâneo — O arquivo de registro que contém as entradas de registro que são
armazenadas à memória Flash.
 

 
Nota: Neste exemplo, o arquivo de configuração running é escolhido. Escolher esta opção
suportará os ajustes da configuração em execução atualmente.
 
Etapa 8. Na área de dados sensíveis, escolha como os dados sensíveis devem ser incluídos
no arquivo de backup. As opções são:
 

Exclua — Não inclua dados sensíveis no backup.
Cifrado — Inclua dados sensíveis no backup em seu formulário criptografado.
Texto simples — Inclua dados sensíveis no backup em seu formulário de texto simples.
 

 
Nota: Neste exemplo, o texto simples é escolhido. Isto suportará todos os dados no
formulário de texto simples.
 
Etapa 9. Dê entrada com o nome de arquivo alternativo no campo de nome de arquivo do
destino. Neste exemplo, SG300-28.txt é usado.
 

 
Etapa 10. O clique aplica-se para começar a operação de backup.
 



 
Etapa 11. Uma vez que a operação é terminada, clique o botão feito.
 

 
Você deve agora com sucesso ter transferido ou ter suportado o arquivo de configuração de
seu interruptor com o método de transferência de TFTP.
 

 
[Back to Top]
  

Transferência ou backup um arquivo de configuração de sistema através do
HTTP/HTTPS
 

Etapa 1. Escolha o administração > gerenciamento de arquivo > a
transferência/configuração de backup/log.
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Etapa 2. Na área do método de transferência, clique através do botão de rádio 
HTTP/HTTPS.
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio da transferência ou do backup da ação da salvaguarda
para indicar se transferir ou do backup o arquivo de configuração ou o log. Neste exemplo, o
backup é escolhido.
 

 
Etapa 4. No tipo área do arquivo de origem, clique o botão de rádio do tipo de arquivo que
você quer ser suportado. 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 de gerenciamento desde a
última repartição.
Configuração de inicialização — O arquivo de configuração que salvar à memória Flash.
Configuração de backup — Um arquivo de configuração adicional que salvar no
interruptor para propósitos de backup.
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.
Log instantâneo — O arquivo de registro que contém as entradas de registro que são
armazenadas à memória Flash.
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Nota: Neste exemplo, o arquivo de configuração running é escolhido. Escolher esta opção
suportará os ajustes da configuração em execução atualmente.
 
Etapa 5. Na área de dados sensíveis, escolha como os dados sensíveis devem ser incluídos
no arquivo de backup. As opções são:
 

Exclua — Não inclua dados sensíveis no backup.
Cifrado — Inclua dados sensíveis no backup em seu formulário criptografado.
Texto simples — Inclua dados sensíveis no backup em seu formulário de texto simples.
 

 
Nota: Neste exemplo, o texto simples é escolhido. Isto suportará todos os dados no
formulário de texto simples.
 
Etapa 6. O clique aplica-se.
 

 
Passo 7. Uma vez que a operação está completa, clique o botão feito.
 

 
Você deve agora com sucesso ter transferido ou ter suportado o arquivo de configuração de



seu interruptor com o método de transferência HTTP/HTTPS.
 

 
[Back to Top]
  

Transferência ou backup um arquivo de configuração de sistema usando o SCP
(sobre o SSH)
 

Importante: Antes que você continue com o método SCP, certifique-se de que a
autenticação de servidor de SSH está permitida e os ajustes correspondentes estiveram
configurados. Para instruções em como configurar ajustes da autenticação SSH em seu
interruptor, clique aqui.
 
Etapa 1. Escolha o Gerenciamento > a transferência/configuração de backup/log >File da
administração.
 

 
Etapa 2. Na área do método de transferência, clique o botão de rádio do viaSCP (sobre o
SSH). O método SCP é escolhido transferir/arquivo de configuração de backup através do
Shell Seguro (ssh). Estes transferência/backup dos arquivos de configuração é feita sobre
uma rede segura.
 

 
Etapa 3. Certifique-se de que a autenticação de servidor de SSH remota está ajustada ao 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4006
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permitido. Esta característica autentica servidores de SSH, certificando-se de que o servidor
de SSH previsto é correto. É desabilitada à revelia. Mesmo quando desabilitada, esta
característica não afetará comunicações SSH para operações do arquivo. Se desabilitado, o
clique edita para permitir a característica.
 

 
Etapa 4. Escolha um botão de rádio na área da autenticação de cliente SSH especificar que
credenciais SSH a se usar ao contactar o host remoto. Escolha credenciais do sistema do
cliente SSH do uso usar as credenciais permanentes SSH armazenadas no interruptor
(estas credenciais podem ser ajustadas para uso futuro clicando credenciais do sistema,
que abre a página da autenticação de usuário SSH), ou escolha credenciais do cliente SSH
do uso únicos usar credenciais provisórias.
 
Nota: O nome de usuário e senha para únicos credenciais não salvar no arquivo de
configuração.
 

 
Nota: Neste exemplo, credenciais do cliente SSH do uso as únicos são escolhidas e os
detalhes do nome de usuário e senha são incorporados em conformidade.
 
Etapa 5. Clique o botão de rádio da transferência ou do backup da ação da salvaguarda
para indicar se transferir ou do backup o arquivo de configuração ou o log. Neste exemplo, o
backup é escolhido.
 

 
Etapa 6. Clique um botão de rádio na área da definição do server SCP. As opções são:
 

Pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Escolha incorporar o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do server SCP. Neste exemplo,
esta opção é escolhida.
Por nome — Escolha entrar no hostname do server SCP. Se esta opção é escolhida,
salte a etapa 8.
 

 
Etapa 7. (opcional) se você escolheu pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
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ICM NT, escolhe a versão 4 (IPv4) ou a versão 6 (IPv6) da área da versão IP. Se você
escolheu a versão 6, especifique se o IPv6 é um Local ou um endereço global do link na
área de tipo de endereço do IPv6. Se é um endereço local de link, escolha a relação da lista
de drop-down da interface local do link. Se a versão 4 é escolhida, salte a etapa 8.
 

 
Nota: Neste exemplo, a versão IP 4 é escolhida.
 
Etapa 8. (opcional) se você selecionou por nome na etapa 6, inscreve o hostname do
servidor TFTP no endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT/campo de nome de
SCPServer. Se não, incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 

 
Nota: Neste exemplo, o arquivo de configuração salvar no server SCP com endereço IP
192.168.100.148.
 
Etapa 9. No tipo área do arquivo de origem, clique o botão de rádio do tipo de arquivo que
você quer ser suportado. 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 de gerenciamento desde a
última repartição.
Configuração de inicialização — O arquivo de configuração que salvar à memória Flash.
Configuração de backup — Um arquivo de configuração adicional que salvar no
interruptor para propósitos de backup.
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.
Log instantâneo — O arquivo de registro que contém as entradas de registro que são
armazenadas à memória Flash.
 

 
Nota: Neste exemplo, o arquivo de configuração running é escolhido. Escolher esta opção
suportará os ajustes da configuração em execução atualmente.
 
Etapa 10. Na área de dados sensíveis, escolha como os dados sensíveis devem ser
incluídos no arquivo de backup. As opções são:
 

Exclua — Não inclua dados sensíveis no backup.
Cifrado — Inclua dados sensíveis no backup em seu formulário criptografado.
Texto simples — Inclua dados sensíveis no backup em seu formulário de texto simples.



 
Nota: Neste exemplo, o texto simples é escolhido. Isto suportará todos os dados no
formulário de texto simples.
 
Etapa 11. Dê entrada com o nome de arquivo alternativo no campo de nome de arquivo do
destino. Neste exemplo, o arquivo de configuração de backup salvar no arquivo de SG300-
28.txt.
 

 
Etapa 12. O clique aplica-se para começar a operação de backup.
 

 
Etapa 13. Uma vez que a operação é terminada, clique o botão feito.
 

 



Você deve agora com sucesso ter transferido ou ter suportado o arquivo de configuração de
seu interruptor com o método de transferência SCP.
 
[Back to Top]
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