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A configuração de ajustes da transferência e da
configuração de backup e entra o Switches
controlado 200/300 Series 
Objetivo
 
Este documento explica como transferir e configurações de backup e entra a série do interruptor
de 200/300. Quando você transfere as configurações e os logs, permite que você transfira
previamente configurações salva ao interruptor. Quando você backup a configuração e os logs, o
interruptor salvar uma cópia da configuração e dos logs desejados em um outro dispositivo.
  
Dispositivos aplicáveis
 

Switches controlado 300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

Versão de software
 

1.3.0.62
  

Transferência/configuração de backup/log
 
Através do TFTP
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o administração > gerenciamento
de arquivo > a transferência/configuração de backup/log. O indicador da 
transferência/configuração de backup/log aparece:
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Etapa 2. Clique através do TFTP para usar o protocolo trivial file transfer como seus transferência
e método alternativo de transferência.
 
Etapa 3. Clique o botão de rádio de uma ação no campo de ação da salvaguarda. As ações
disponíveis são:
 

Transferência - Esta opção especifica que o arquivo no interruptor estará substituído por um
arquivo em um outro dispositivo.
Backup - Esta opção especifica que o arquivo no interruptor estará copiado a um outro
dispositivo.
 

Etapa 4. Clique o botão de rádio de um tipo de definição do servidor TFTP no campo de definição
do servidor TFTP. As opções disponíveis são:
 

Pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT - Esta opção permite-o pode
conectar ao servidor TFTP pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
Por nome - Esta opção permite-o pode conectar ao servidor TFTP pelo Domain Name.
 

Timesaver: Se você escolheu por nome em etapa 4, salte a etapa 8.
 
Etapa 5. Se você escolheu pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT em etapa
4, clique o botão de rádio de uma versão IP no campo da versão IP. As opções disponíveis são:
 

Versão 6 - Selecione isto se um tipo endereço do IPv6 é usado.
Versão 4 - Selecione isto se um tipo endereço do IPv4 é usado.
 

Timesaver: Se você escolheu a versão 4 na etapa 5, salte a etapa 8.
 
Etapa 6. Se você escolheu a versão 6 na etapa 5, a seguir clique o botão de rádio do tipo de
endereço da versão 6 no tipo campo de endereço do IPv6. As opções disponíveis são:
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Local do link - Esta opção permite que você selecione um endereço do IPv6 na rede local.
Global - Esta opção permite que você selecione um endereço do IPv6 que seja visível em
todas as redes.
 

Timesaver: Se você escolheu global na etapa 6, salte a etapa 8.
 
Passo 7. Se você escolheu o link local na etapa 6, a seguir da lista de drop-down da interface
local do link, escolha a porta local para transferência de arquivo.
 
Etapa 8. No endereço IP do servidor de TFTP/campo de nome, incorpore o endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o Domain Name do servidor TFTP.
 
Timesaver: Se você escolheu o backup em etapa 3, salte a etapa 11.
 
Etapa 9. Se você escolheu a transferência em etapa 3, a seguir no campo de nome de arquivo da
fonte, dê entrada com o nome do arquivo de origem que será transferido no interruptor.
 
Etapa 10. Se você escolheu a transferência em etapa 3, a seguir clique o botão de rádio do tipo
de arquivo no tipo de arquivo de destino campo. As opções disponíveis são:
 

Arquivo de configuração running - A configuração que está sendo usada atualmente pelo
interruptor.
Configuração de inicialização - A configuração que é usada quando o interruptor for
recarregado.
Configuração de backup — A configuração que salvar manualmente para o backup.
 

 
Etapa 11. Se você escolheu o backup em etapa 3, a seguir clique o botão de rádio do tipo de
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arquivo no tipo de arquivo de origem campo. As opções disponíveis são:
 

Configuração running - A configuração que está sendo usada atualmente pelo interruptor.
Configuração de inicialização - A configuração que é usada pelo interruptor após a repartição.
Configuração de backup - A configuração que salvar manualmente para o backup.
Configuração do espelho - Esta é uma cópia da configuração de inicialização que é feita
quando o interruptor se tem operado continuamente por 24 horas, não teve nenhuma
mudança feita à configuração running nas 24 horas passadas, ou se a configuração de
inicialização é idêntica à configuração running.
Log instantâneo - Este é o log dos mensagens de sistema que são armazenados na memória
Flash.
 

Etapa 12. Clique o botão de rádio de um tipo de dados sensíveis no campo de dados sensíveis.
As opções disponíveis são:
 

Exclua - Esta opção não inclui dados sensíveis no backup.
Cifrado - Esta opção cifra dados sensíveis no backup.
Texto simples - Esta opção inclui os dados sensíveis no backup no formulário de texto
simples.
 

Etapa 13. No campo de nome de arquivo do destino, dê entrada com o nome desejado do arquivo
que será transferido no outro dispositivo.
 
Etapa 14. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
  
Configuração HTTP/HTTPS
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o administração > gerenciamento
de arquivo > a transferência/configuração de backup/log. A página da transferência/configuração
de backup/log abre:
 

 
Etapa 2. Clique através do HTTP/HTTPS para usar o HTTP/HTTPS como seus transferência e
método alternativo de transferência.
 
Etapa 3. Clique o botão de rádio de uma ação no campo de ação da salvaguarda. As ações
disponíveis são:
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Transferência - Esta opção especifica que o arquivo no interruptor estará substituído por um
arquivo em um outro dispositivo.
Backup - Esta opção especifica que o arquivo no interruptor estará copiado a um outro
dispositivo.
 

Timesaver: Se você escolheu o backup em etapa 3, salte para pisar 5.
 
Etapa 4. Se você escolheu a transferência em etapa 3, a seguir clique consultam no campo de
nome de arquivo da fonte e escolhem um arquivo de origem de seu computador a ser carregado
no interruptor.
 
Etapa 5. Se você escolheu a transferência em etapa 3, a seguir clique o botão de rádio do tipo de
arquivo no tipo de arquivo de destino campo. As opções disponíveis são:
 

Arquivo de configuração running - A configuração que está sendo usada atualmente pelo
interruptor.
Configuração de inicialização - A configuração que é usada quando o interruptor for
recarregado.
Configuração de backup - A configuração que salvar manualmente para o backup.
 

 
Etapa 6. Se você escolheu o backup em etapa 3, a seguir clique o botão de rádio do tipo de
arquivo no tipo de arquivo de origem campo. As opções disponíveis são:
 

Configuração running - A configuração que está sendo usada atualmente pelo interruptor.
Configuração de inicialização - A configuração que é usada pelo interruptor após a repartição.
Configuração de backup - A configuração que salvar manualmente para o backup.
Configuração do espelho - Esta é uma cópia da configuração de inicialização que é feita
quando o interruptor se tem operado continuamente por 24 horas, não teve nenhuma
mudança feita à configuração running nas 24 horas passadas, ou se a configuração de
inicialização é idêntica à configuração running.
Log instantâneo - Este é o log dos mensagens de sistema que são armazenados na memória



●

●

●

Flash.
 

Passo 7. Se você escolheu o backup em etapa 3, a seguir clique o botão de rádio de um tipo de
dados sensíveis no campo de dados sensíveis. As opções disponíveis são:
 

Exclua - Esta opção não inclui dados sensíveis no backup.
Cifrado - Esta opção cifra dados sensíveis no backup.
Texto simples - Esta opção inclui os dados sensíveis no backup no formulário de texto
simples.
 

Etapa 8. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
  
Através do SCP (sobre o SSH)
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o administração > gerenciamento
de arquivo > a transferência/configuração de backup/log. A página da transferência/configuração
de backup/log abre:
 

 
Etapa 2. Clique através do SCP (sobre o SSH) para usar o protocolo da cópia segura sobre o
Secure Shell como seus transferência e método alternativo de transferência.
 
Nota: O campo remoto da autenticação de servidor de SSH indica o estado do servidor de SSH.
O botão Edit toma-o à página da autenticação de servidor de SSH. Para obter mais informações
sobre de como configurar o servidor de SSH, refira a autenticação de servidor do Shell Seguro
(ssh) do artigo no Switches controlado 300 Series.
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Etapa 3. Clique o método de autenticação do cliente SSH do botão de rádio no campo da
autenticação de cliente SSH. As opções disponíveis são:
 

Cliente SSH do uso - Esta opção a fim de que não você estabeleça credenciais permanentes
SSH para usuários.
 
Nota: O botão das credenciais do sistema toma-o à página da autenticação de usuário SSH.
Para obter mais informações sobre da configuração da autenticação de usuário SSH, refira a 
autenticação de usuário cliente do Shell Seguro (ssh) do artigo no Switches controlado 300
Series.
 
 
Use únicos credenciais do cliente SSH - Esta opção deixa-o entrar somente em umas
credenciais específicas do usuário para esta ação:
– Username - Dê entrada com o nome de usuário para ser uso para esta ação.
 
 
– Senha - Incorpore a senha para ser uso para esta ação.
 
 

Etapa 4. Clique o botão de rádio de uma ação no campo de ação da salvaguarda. As ações
disponíveis são:
 

Transferência - Esta opção especifica que o arquivo no interruptor estará substituído por um
arquivo em um outro dispositivo.
Backup - Esta opção especifica que o arquivo no interruptor estará copiado a um outro
dispositivo.
 

Etapa 5. Clique o botão de rádio de um tipo de definição do server SCP no campo de definição do
server SCP. As opções disponíveis são:
 

Pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT - Esta opção fá-lo de modo que
você possa conectar ao server SCP pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT.
Por nome - Esta opção fá-la de modo que você possa conectar ao server SCP pelo Domain
Name.
 

Timesaver: Se você escolheu por nome na etapa 5, salte para pisar 9.
 
Etapa 6. Se você escolheu pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT na etapa 5,
a seguir clique o botão de rádio de uma versão IP no campo da versão IP. As opções disponíveis
são:
 

Versão 6 - Selecione isto se um tipo endereço do IPv6 é usado.
Versão 4 - Selecione isto se um tipo endereço do IPv4 é usado.
 

Timesaver: Se você escolheu a versão 4 na etapa 6, salte para pisar 9.
 
Passo 7. Se você escolheu a versão 6 na etapa 6, a seguir clique o botão de rádio do tipo de
endereço da versão 6 no tipo campo de endereço do IPv6. As opções disponíveis são:
 

Local do link - Esta opção permite que você selecione um endereço do IPv6 na rede local.
Global - Esta opção permite que você selecione um endereço do IPv6 que seja visível em

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb4004-configure-secure-shell-ssh-user-authentication-settings-on-a.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb4004-configure-secure-shell-ssh-user-authentication-settings-on-a.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb4004-configure-secure-shell-ssh-user-authentication-settings-on-a.html
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todas as redes.
 

Timesaver: Se você escolheu global na etapa 7, salte para pisar 9.
 
Etapa 8. Se você escolheu o link local na etapa 7, a seguir da lista de drop-down da interface
local do link, escolha a porta local para transferência de arquivo.
 
Etapa 9. No endereço IP do servidor/campo de nome SCP, incorpore o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT ou o Domain Name do server SCP.
 
Timesaver: Se você escolheu o backup em etapa 4, salte a etapa 12.
 
Etapa 10. Se você escolheu a transferência em etapa 4, a seguir no campo de nome de arquivo
da fonte, dê entrada com o nome do arquivo de origem que será transferido no interruptor.
 
Etapa 11. Se você escolheu a transferência em etapa 4, a seguir clique o botão de rádio do tipo
de arquivo no tipo de arquivo de destino campo. As opções disponíveis são:
 

Arquivo de configuração running - A configuração que está sendo usada atualmente pelo
interruptor.
Configuração de inicialização - A configuração que é usada quando o interruptor for
recarregado.
Configuração de backup - A configuração que salvar manualmente para o backup.
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Etapa 12. Se você escolheu o backup em etapa 4, a seguir clique o botão de rádio do tipo de
arquivo no tipo de arquivo de origem campo. As opções disponíveis são:
 

Configuração running - A configuração que está sendo usada atualmente pelo interruptor.
Configuração de inicialização - A configuração que é usada pelo interruptor após a repartição.
Configuração de backup - A configuração que salvar manualmente para o backup.
Configuração do espelho - Esta é uma cópia da configuração de inicialização que é feita
quando o interruptor se tem operado continuamente por 24 horas, não teve nenhuma
mudança feita à configuração running nas 24 horas passadas, ou se a configuração de
inicialização é idêntica à configuração running.
Log instantâneo - Este é o log dos mensagens de sistema que são armazenados na memória
Flash.
 

Etapa 13. Clique o botão de rádio de um tipo de dados sensíveis no campo de dados sensíveis.
As opções disponíveis são:
 

Exclua - Esta opção não inclui dados sensíveis no backup.
Cifrado - Esta opção cifra dados sensíveis no backup.
Texto simples - Esta opção inclui os dados sensíveis no backup no formulário de texto



simples.
 

Etapa 14. No campo de nome de arquivo do destino, dê entrada com o nome desejado do arquivo
que será transferido no outro dispositivo.
 
Etapa 15. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
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