
Copie e salvar a configuração nos switch
empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

O objetivo deste original é guiá-lo em como configurar as configurações de arquivo da
cópia/salvaguarda no switch empilhável do Sx500 Series. A configuração padrão do
interruptor usa o arquivo de configuração running, que é instável e não retém os ajustes
entre repartições. 
 
Este artigo explica como copiar a configuração running à configuração de inicialização
e reter a configuração entre repartições.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Ajustes copie/salvaguarda do firmware do mestre da cópia
 

Etapa 1. Na utilidade de configuração de switch, escolha a administração > a configuração
do gerenciamento de arquivos > da cópia/salvaguarda. A página de configuração da
cópia/salvaguarda abre com as configurações padrão.
 

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio do firmware do mestre da cópia no campo de ação da
cópia.
 



Etapa 3. Na área da ação da cópia, clique o botão de rádio da imagem do software para
reter a imagem original do roteador ou para clicar o código da bota para indicar o roteador
para carreg e usar a primeira imagem IOS armazenada na memória Flash.
 
Etapa 4. Selecione a unidade do destino para ser overwritten pelo arquivo de origem.
 
Etapa 5. O clique aplica-se se você deseja salvar os ajustes. 
 

 
Etapa 6. APROVAÇÃO do clique para terminar copiar os arquivos.
 

 
Etapa 7. O clique permitem/o ícone salvaguarda da inutilização que pisca para
permitir/piscar da inutilização do ícone da salvaguarda.
 
Note: Para a opção do firmware do mestre da cópia, o nome de arquivo e os campos de
arquivo de destino da fonte são não disponíveis.
  

Ajustes copie/salvaguarda da configuração da cópia
 

Etapa 1. Na utilidade de configuração de switch, escolha a administração > a configuração
do gerenciamento de arquivos > da cópia/salvaguarda. A página de configuração da
cópia/salvaguarda abre com as configurações padrão.
 
Etapa 2. No campo de ação da cópia, clique o botão de rádio da configuração da cópia.
 



 
Etapa 3. No campo de nome de arquivo da fonte, clique a configuração sendo executado, a 
configuração da configuração de inicialização ou do backup para indicar que arquivo precisa
de ser salvar no nome de arquivo do destino.
 

• Configuração running — A configuração running é a configuração que o roteador está
executando atualmente.
 
• Configuração de inicialização — A configuração de inicialização é a configuração que é
carregada quando as botas ou as potências do roteador acima.
 
• Configuração alternativa — A configuração alternativa permite ao backup do usuário
todas as configurações feitas ao roteador.
 

Etapa 4. No campo de nome de arquivo do destino, clique a configuração da configuração
de inicialização ou do backup para indicar onde os arquivos de configuração do nome de
arquivo da fonte precisam de ser salvar.
 
Note: Para a configuração da cópia, a fonte e os campos da unidade do destino são não
disponíveis.
 
Etapa 5. O clique aplica-se se você deseja salvar os ajustes.
 

 
 



Etapa 6. APROVAÇÃO do clique para terminar copiar os arquivos.
 

 
Etapa 7. Clique feito para terminar o salvamento dos ajustes.
 
Etapa 8. O clique permitem/o ícone salvaguarda da inutilização que pisca para
permitir/piscar da inutilização do ícone da salvaguarda.
 
Note: Uma vez que você muda seus ajustes, o ícone da salvaguarda desaparece.
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