
A configuração das propriedades de arquivo na
série ESW2 350G controlou o Switches 

Objetivo
 

Os arquivos de configuração diferentes do interruptor são indicados na página das 
propriedades de arquivos de configuração. A configuração da partida, do corredor, do
backup e do espelho é as configurações. A configuração começando tem a configuração
inicial, a configuração running tem a configuração de switch atual, a configuração de backup
tem a cópia dos outros arquivos de configuração e a configuração do espelho tem a
duplicata de configuração running do sistema. Os arquivos de configuração podem
igualmente ser cancelados através desta página.
 
Este artigo descreve como verificar ou cancelar os arquivos de configuração no Switches
controlado série ESW2 350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G-52 
• ESW2-350G-52DC
  

Versão de software
 

• 1.2.9.44
  

Configuração das propriedades de arquivo
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o administração >
gerenciamento de arquivo > as propriedades de arquivos de configuração. A página das 
propriedades de arquivos de configuração abre:
 

 



 
Etapa 2. Verifique ou desmarcar a caixa de verificação da possibilidade no auto campo de
configuração do espelho para permitir ou para desabilitar a auto configuração e clique do
espelho aplique para salvar seus ajustes.
 
Nota: Um arquivo de configuração do espelho é uma duplicata sobre o arquivo de
configuração running feito pelo interruptor. Isto contém a configuração de inicialização
somente, quando o sistema lhe é recarregado é ajustado aos padrões de fábrica. Quando a
auto configuração do espelho é desabilitada não cria os arquivos de configuração do
espelho automaticamente. O presente atual do arquivo de configuração do espelho é
suprimido quando a característica do desabilitação é selecionada.
 

 
A tabela de arquivo de configuração indica os seguintes detalhes:
 

• Nome de arquivo da configuração — O nome dos tipos de arquivo de configuração que
são:
 

– Configuração de inicialização — A configuração inicial quando o sistema for começado
ou recarregado.
 
– Configuração sendo executado — A configuração atual em que o interruptor está
funcionando.
 
– Configuração de backup — Isto consiste no arquivo de configuração que consiste na
cópia de todos os arquivos de configuração restantes para o propósito de backup se caso
que uma parada programada ou uma manutenção devem ser executada
 
– Configuração do espelho — A duplicata de arquivo de configuração running criada pelo
sistema.
 

• Tempo da criação — Indica as horas e data em que o arquivo foi criado ou Last modified.
 

 



Etapa 3. (opcional) para suprimir do arquivo de configuração, verifica a caixa de verificação
do arquivo respectivo e clica arquivos claros.
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