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Converta arquivos de configuração usando a
ferramenta da migração da configuração no
Switches da empresa de pequeno porte de
Cisco 

Introdução
 

A ferramenta da migração da configuração Cisco permite que você converta arquivos de
configuração da geração anterior de Switches da empresa de pequeno porte de Cisco tal
como Sx200, Sx300, e Sx500 Series aos dispositivos os mais novos tais como Sx250,
Sx350, SG350X e Sx550X.
 
A ferramenta da migração da configuração executará as seguintes conversões:
 

Atualize nomes da relação às convenções de nomeação novas da relação usadas nos
dispositivos novos.
 

- Quando convertendo os ajustes do dispositivo de origem ao dispositivo de destino, a
ferramenta tentará traçar os comandos das relações no dispositivo de origem às
relações que usariam o mesmo papel no dispositivo de destino.
 

Converta os comandos que são apoiados já não aos comandos análogos dos
dispositivos mais novos.
 

- A ferramenta tentará manter a mesma funcionalidade entre o comportamento original
e o comportamento na configuração actualizado.
 

Comandos remove para as características que são apoiadas já não.
 

Para usar o serviço da migração da configuração, siga este processo:
 

Suporte um arquivo de configuração de sistema de um Sx200, Sx300, e o Sx500
Series comuta com o protocolo hyper text transfer (HTTP) ou o protocolo hyper text
transfer seguro (HTTPS), o Trivial File Transfer Protocol (TFTP), ou o Secure Copy
(SCP). A versão do firmware atual deve ser pelo menos 1.4.x ou mais altamente. Para
instruções, clique aqui.
Converta o arquivo de configuração usando a ferramenta da migração da
configuração. Para fazer isto, siga as etapas neste artigo.
Atualize o arquivo de configuração de sistema de um interruptor Sx250, Sx350,
SG350X, e Sx550X com o HTTP/HTTPS, o TFTP, o SCP, ou o USB. A versão do
firmware atual deve ser pelo menos 2.3.x ou mais altamente. Para instruções, clique 
aqui.
  

Objetivo
 

Este artigo fornece instruções em como usar a ferramenta da migração da configuração
para converter um arquivo de configuração de um interruptor da geração anterior e para
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atualizar um interruptor mais novo usando o arquivo de configuração convertido.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx200 Series
Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4 ou acima — Sx200, Sx300, Sx500
2.3 ou acima — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Converso que usa a ferramenta da migração da configuração
 

Etapa 1. Alcance a página do serviço da migração da configuração.
 
Etapa 2. Na área de configuração da fonte, escolha um modelo do dispositivo da lista de
drop-down do modelo do dispositivo de origem. Este é o dispositivo usado no arquivo de
configuração de backup. Neste exemplo, o interruptor SG300-28 é escolhido.
 

 
Nota: Escolhendo um modelo do dispositivo de origem determinará os dispositivos
compatíveis na área do modelo do destino do dispositivo.
 
Etapa 3. Abra o arquivo de configuração suportado copiam então todos os índices.
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Etapa 4. Cole o arquivo de configuração na caixa da configuração da fonte.
 



 
Etapa 5. Na área de configuração actualizado, escolha um modelo do dispositivo da lista de
drop-down do modelo do dispositivo de destino. O arquivo de configuração suportado será
convertido para ser usado neste interruptor. Neste exemplo, SG350X-48MP é escolhido.
 

 
Nota: As listas de drop-down que do modelo do dispositivo de destino os dispositivos
compatíveis de acordo com o dispositivo de origem escolhido modelam.
 
Etapa 6. Clique o botão do converso para converter o arquivo de configuração da fonte ao



arquivo de configuração actualizado que é compatível ao modelo escolhido do dispositivo de
destino.
 

 
A caixa inferior da notificação deve indicar a conversão terminada com sucesso! mensagem
para indicar a conversão bem sucedida.
 

 
Etapa 7. Destaque os índices da caixa actualizado da configuração e clique então a cópia
ao botão da prancheta para copiar o arquivo de configuração convertido.
 



 
Etapa 8. Abra um arquivo de texto novo colam então o arquivo de configuração copiado.
 

 
Etapa 9. O arquivo do clique clica então a salvaguarda.
 



 
Etapa 10. Dê entrada com o nome de arquivo na salvaguarda como o campo a seguir salvar
o arquivo ao local de arquivo (tal como a unidade local, o server USB, TFTP, ou SCP) de
acordo com seu método preferido de transferência.
 

 
Nota: Neste exemplo, o arquivo de configuração actualizado nomeado para SG350X-
48MP.txt salvar no dobrador do firmware no computador local.
 
Você deve agora com sucesso ter convertido o arquivo de configuração da fonte em um
arquivo de configuração actualizado através da ferramenta da migração da configuração.
 



Para atualizar o arquivo de configuração de sistema do interruptor com o HTTP/HTTPS, o
TFTP, o SCP, ou o USB, clicam aqui para instruções.
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