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Ferramenta do Serviço de Migração de
Configuração 
Objetivo
 
A ferramenta atualizará os nomes das interfaces para as novas convenções de nomenclatura de
interface usadas nos novos dispositivos. Ao converter as configurações da origem para o destino,
a ferramenta mapeará os comandos de interfaces no dispositivo de origem para interfaces que
usariam a mesma função no dispositivo de destino. Ele converterá comandos que não são mais
suportados em comandos análogos dos dispositivos mais recentes. A ferramenta tentará manter
a mesma funcionalidade entre o comportamento original e o comportamento na configuração
atualizada.
 
O objetivo deste documento é mostrar como usar a ferramenta de migração para obter a
configuração de switches Sx200, Sx300 ou Sx500 Series e convertê-la para Sx250, Sx350 e
Sx550 apropriados.
  
Dispositivos aplicáveis
 

Sx200
Sx300
Sx500
  

Versão do software de origem
 

v1.4 ou superior
  

Versão do software de destino
 

v2.3 ou superior
  

Visão geral da migração da configuração
 
Etapa 1. No switch de origem, faça login no utilitário de configuração da Web e escolha 
Administration > File Management > Download/Backup Configuration. A página Download/Backup
Configuration/Log é aberta.
 



 
Etapa 2. Selecione o viaHTTP/HTTPS no botão radial Método de transferência.
 

 
Etapa 3. No campo Salvar ação, selecione Backup para fazer backup do arquivo de configuração.
 

 
Etapa 4. Selecione Arquivo de configuração de inicialização no campo Tipo de arquivo de origem 
para converter o arquivo de configuração de inicialização.
 



 
Etapa 5. Selecione Texto sem formatação ou Excluir no campo Dados confidenciais.
 

Etapa 6. Abra a Ferramenta do Serviço de Migração de Configuração. A página Ferramenta de
Migração de Configuração é aberta.

/content/m/en_us/solutions/small-business/configuration-migration-service-tool/index.html


Passo 7. Na seção Source Configuration, selecione o dispositivo de origem no Source Device
Model.

Etapa 8. Copie o texto do arquivo de configuração de origem para a área de texto Configuração
de Origem.



Note: Certifique-se de que a configuração de origem inclua a seção de cabeçalho completo do
arquivo.

Etapa 9. Selecione o modelo do switch de destino no menu suspenso Modelo do dispositivo de
destino.



Etapa 10. Clique no botão Converter para converter o arquivo de configuração de origem para o
arquivo de configuração de destino.

Note: As configurações de recursos que não são mais compatíveis serão removidas.

Etapa 11. Quando a conversão for concluída, revise os resultados na área Atualizado de texto
Configuração.



Note: Todas as linhas atualizadas serão destacadas na área de texto. Os comentários são
adicionados à configuração para explicar todas as alterações feitas durante a conversão.

Etapa 12. Copie a configuração atualizada e cole-a em um novo arquivo de texto.



Etapa 13. Faça login no utilitário de configuração da Web do switch de destino e escolha
Administrador > Gerenciamento de arquivos > Operações de arquivos.

Etapa 14. No campo Tipo de operação, selecione Atualizar arquivo.



Etapa 15. Selecione Configuração de inicialização no campo Tipo de arquivo de destino.

Etapa 16. Selecione HTTP/HTTPS no campo Copiar método.



Etapa 17. No campo Nome do arquivo, selecione o arquivo de configuração convertido que foi
salvo na Etapa 12.

Etapa 18. Recarregue o switch para carregar a nova configuração.



Conclusão

As instruções neste documento permitem converter a configuração de switches das séries Sx200,
Sx300 ou Sx500 em switches das séries Sx250, Sx350 ou Sx550. Para verificar se o dispositivo 
a conversão de êxito, você pode usar a interface de linha de comando (CLI), seguindo as etapas
abaixo.

Note: Neste exemplo, vou usar o SG550X-48MP como o switch de destino.

Etapa 1. Faça login no switch de destino (switches Sx250, Sx350 ou Sx550 series) e navegue
para Segurança > Serviços TCP/UDP. Marque a caixa de seleção Serviço SSH para habilitar o
acesso do prompt de comando dos switches via SSH.

Etapa 2. Você deve usar um aplicativo SSH para acessar a CLI. Neste exemplo, usaremos
PuTTY para acessar a CLI do switch. Comece digitando o endereço IP ou o nome do host do
switch que você deseja acessar no campo Host Name (ou IP address). Em seguida, clique em
Abrir.

Note: Verifique se a porta é 22.

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html


Etapa 3. Depois de estabelecer uma conexão com o switch, você deve ser solicitado a inserir
suas credenciais. Insira suas credenciais de login no switch.

Note: Se receber um alerta de segurança PuTTY, pressione Sim para atualizar o cache PuTTYâ 
s e continuar a conexão. Na figura abaixo, eu não aplicei a configuração convertida do SG500X-
24MPP ao SG550X-48MP, você pode ver que o nome de host atual é switche7141d.

Etapa 4. Digite o comando show startup-config. Isso exibirá sua configuração de inicialização
convertida carregada neste switch.

Note: Na figura abaixo, eu aplicei a configuração convertida ao switch SG550X-48MP. Você pode
ver que o nome do host é Test-1.
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