A restauração e o procedimento de recuperação
de senha da fábrica para o Cisco 2520 Series
conectaram o Switches da grade
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Introdução
Este documento descreve como fazer a restauração e a recuperação de senha da fábrica para o Switches conectado Cisco 2520
Series da grade (CGS2520).
Contribuído por Mehar Swarup e por Sumedha Phatak, engenheiros de TAC da Cisco.

Problema
Este procedimento é aplicável quando a senha está perdida no interruptor ou o cliente quer ao switch de reinicialização da fábrica.

Solução
Siga estas etapas à configuração da restauração da fábrica em CGS2520:
1. Desconecte e obstrua o cabo de alimentação do interruptor.
2. Espere a mensagem de inicialização instantânea para aparecer como mostrado:
… flash de inicialização feito.
O sistema foi interrompido, ou encontrou um erro durante a iniciação do sistema de arquivos.
Estes comandos inicializarão o sistema de arquivo flash, e terminam-no carregar o software do
sistema operacional:
flash_init
inicialização
3. Pressione o pino da instalação expressa no interruptor quando flash que inicializa por 3-5
segundos. Você verá agora o “interruptor: ” alerta.
interruptor:
4. Use o backup destes comandos a configuração que já existe.

interruptor: flash_init
interruptor: dir flash:
interruptor: rebatize o flash: config.text flash: config-backup.text
interruptor: rebatize o flash: flash vlan.dat: vlan-backup.dat
5. Use estes comandos suprimir da configuração que já existe.
interruptor: del flash: config.text
interruptor: del flash: vlan.dat
inicialização
Depois que você emite a bota, o interruptor agora carregará no modo padrão e alertará para
a configuração inicial.
Se você deseja saltar a configuração inicial para a fazer mais tarde a imprensa ctrl+c em seu
PC.
Se você quer somente recuperar a senha, use a opção da bota em vez da opção do flash_init
como mostrado:
●

●

●

●

●

flash da bota: image> do <system
copie a executar-configuração config.bak
Mude a senha aqui
copie a partida-configuração da executar-configuração

Informações Relacionadas
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http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/g
uide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136
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