
Copie ou salvar a configuração no Switches
ESW2-350G 

Objetivos
 

Este documento explica como copiar ou para salvar as configurações do ESW2-350G
comute a um lugar específico. Estas opções salvar a configuração da memória volátil a uma
memória permanente.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• v1.3.0.62
  

Copie ou salvar a configuração
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de switch e escolha o administração >
gerenciamento de arquivo > a configuração da cópia/salvaguarda. A página de configuração
da cópia/salvaguarda abre:
 

 
Etapa 2. Escolha o nome de arquivo da fonte de que o a configuração precisa de ser
copiada.
 

• Configuração running — A configuração atual que é executado no direito do interruptor
naquela imediata que estará na memória volátil.
 
• Configuração de inicialização — A configuração usada pelo interruptor quando o
interruptor recarregar ou começar.
 
• Configuração de backup — A configuração que salvar na memória permanente que pode



ser usada se a partida e a configuração running causam um crash por acaso.
 
• Configuração do espelho — Se a configuração running não é alterada no mínimo 24
horas, salvar automaticamente à configuração do espelho e um mensagem de registro é
gerado com um nível de seriedade.
 

 
Etapa 3. Escolha o nome de arquivo do destino a que o arquivo do arquivo de origem deve
ser copiado.
 

• Configuração running — A configuração atual que é executado no direito do interruptor
naquela imediata que estará na memória volátil.
 
• Configuração de inicialização — A configuração usada pelo interruptor quando o
interruptor recarregar ou começar.
 
• Configuração de backup — A configuração que salvar na memória permanente que pode
ser usada se a partida e a configuração running causam um crash por acaso.
 

 
Etapa 4. Escolha os dados sensíveis que são as regras associadas com o Gerenciamento
de dados sensíveis seguro (SSD).
 
Nota: Esta opção estará disponível quando a configuração de backup é escolhida em etapa
3.



• Exclua — Exclua a configuração selecionada.
 
• Cifrado — Cifre o arquivo e salvar.
 
• Texto simples — Salvar o como o texto simples.
 

Etapa 5. O clique aplica-se.
 

 
Ícone (opcional) da salvaguarda do desabilitação do clique de etapa 6. que pisca para
desabilitar o ícone da salvaguarda no direita superior do GUI.
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