
Copie/configuração da salvaguarda no
interruptor ESW2-550X 

Objetivo
 

Os ajustes da cópia/salvaguarda são usados para salvar ou copiar a configuração de switch
de uma memória volátil a uma memória permanente. As alterações de configuração feitas
no interruptor salvar na configuração running (memória volátil) e são removidas uma vez
que o interruptor é recarregado. Para preservar estas configurações a configuração running
deve ser copiada à configuração de inicialização (memória permanente) ou ser salvar em
um outro dispositivo.
 
Este artigo explica como copiar/configurações da salvaguarda no interruptor controlado
empilhável ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Copie/configuração da salvaguarda
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o administração >
gerenciamento de arquivo > a configuração da cópia/salvaguarda. A página de configuração
da cópia/salvaguarda abre:
 

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio desejado no campo de nome de arquivo da fonte para
escolher o arquivo de configuração que precisa de ser copiado. Os arquivos de



configuração disponíveis são:
 

• Configuração running — A configuração atual que é executado no interruptor estará na
memória volátil.
 
• Configuração de inicialização — A configuração usada quando o interruptor for ligado ou
recarregado.
 
• Configuração de backup — A configuração salvar na memória permanente pode ser
usada se a partida e a configuração running são causadas um crash.
 
• 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 o nível de severidade de evento apropriado.
 

Etapa 3. Clique o botão de rádio desejado no campo de nome de arquivo do destino a que o
arquivo de origem deve ser copiado. Os arquivos de configuração disponíveis são:
 

 
Nota: O campo de dados sensíveis é permitido quando a configuração de backup é
escolhida em etapa 3.
 
Fixe os dados sensíveis (SSD) é uma arquitetura que forneça a proteção aos dados
sensíveis em um dispositivo, tal como senhas e chaves. O SSD igualmente permite o
backup e a partilha seguros dos arquivos de configuração que contém dados sensíveis.
Para configurar regras SSD escolha a Segurança > fixam o Gerenciamento de dados
sensíveis > as regras SSD. As regras SSD podem ser configuradas pelos usuários que
leram a permissão do texto simples e cifrada.
 
Etapa 4. Clique o botão de rádio desejado no campo de dados sensíveis para definir como
os dados sensíveis devem ser salvar no processo de backup.
 

• Exclua — Os dados sensíveis não salvar à configuração de backup.
 
• Cifrado — Os dados sensíveis salvar no formulário criptografado somente.
 
• Texto simples — Os dados sensíveis salvar como o texto simples somente.
 

Etapa 5. O clique aplica-se.



 
Etapa 6. (opcional) que as alterações de configuração salvar na configuração running à
revelia e se o interruptor obtém recarregaram toda a configuração running seriam perdidas,
assim que a fim notificar isto ao usuário, o ícone da salvaguarda pisca sempre no direita
superior da utilidade da Web do interruptor. Para desabilitar o ícone da salvaguarda de
piscar, o ícone da salvaguarda do desabilitação do clique que pisca mas não se
recomenda. 
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