
Configuratie kopiëren/opslaan van de ESW2-
550X switch 

Doel
 

De instellingen voor kopiëren/opslaan worden gebruikt om de switchconfiguratie op te slaan
of te kopiëren van een vluchtig geheugen naar een niet-vluchtig geheugen. De configuratie-
veranderingen die op de schakelaar zijn aangebracht, worden opgeslagen in de actieve
configuratie (vluchtig geheugen) en verwijderd nadat de schakelaar is herstart. Om deze
configuraties te handhaven moet de actieve configuratie worden gekopieerd naar een
opstartconfiguratie (niet-vluchtig geheugen) of op een ander apparaat worden opgeslagen.
 
Dit artikel legt uit hoe u configuraties op de ESW2-550X stapelbare beheerde switch kunt
kopiëren/opslaan.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-550X 
・ ESW2-550X-DC
  

Softwareversie
 

・ v1.2.9.44
  

Configuratie kopiëren/opslaan
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Beheer > Bestandsbeheer >
Configuratie kopiëren/opslaan. De pagina Configuration kopiëren/opslaan wordt geopend:
 

 
Stap 2. Klik het gewenste keuzerondje in het veld Naam bronbestand aan om het
configuratiebestand te kiezen dat moet worden gekopieerd. De beschikbare
configuratiebestanden zijn:
 

・ De configuratie uitvoeren — De huidige configuratie die op de schakelaar wordt



uitgevoerd, bevindt zich in het vluchtige geheugen.
 
・ Opstartconfiguratie — De configuratie die wordt gebruikt wanneer de schakelaar wordt
gestart of herstart.
 
・ Back-upconfiguratie — De configuratie die in het niet-vluchtige geheugen is opgeslagen,
kan worden gebruikt als het opstartbeeld en de startconfiguratie zijn gecrasht.
 
・ Spiegelconfiguratie — Als de configuratie van de spiegel gedurende ten minste 24 uur
niet is aangepast, wordt deze automatisch opgeslagen in de spiegelconfiguratie en wordt er
een logbericht gegenereerd met het juiste ernst van de gebeurtenis.
 

Stap 3. Klik op het gewenste keuzerondje in het veld Bestandsnaam waaraan het
bronbestand moet worden gekopieerd. De beschikbare configuratiebestanden zijn:
 

 
Opmerking: Het veld Gevoelige gegevens is ingeschakeld wanneer de back-upconfiguratie
in Stap 3 is geselecteerd.
 
Secure Sensitive Data (SSD) is een architectuur die bescherming biedt aan gevoelige
gegevens over een apparaat, zoals wachtwoorden en toetsen. SSD maakt ook de veilige
back-up en het delen van configuratiebestanden mogelijk die gevoelige gegevens bevatten.
Om SSD-regels te configureren hebt u beveiliging > Secure Sensitive Data Management >
SSD-regels. De SSD-regels kunnen worden ingesteld door gebruikers die toestemming voor
Plaintext hebben gelezen en versleuteld.
 
Stap 4. Klik op het gewenste keuzerondje in het veld Gevoelige Gegevens om te bepalen
hoe de gevoelige gegevens in het reservekopieproces moeten worden opgeslagen.
 

・ Uitsluiten — De gevoelige gegevens worden niet opgeslagen in de back-upconfiguratie.
 
・ Versleuteld — De gevoelige gegevens worden alleen opgeslagen in het gecodeerde
formulier.
 
・ Plaintext — De gevoelige gegevens worden alleen als illustratie opgeslagen.
 

Stap 5. Klik op Toepassen.
 



 
Stap 6. (Optioneel) De configuratieveranderingen worden standaard in de actieve
configuratie opgeslagen en als de schakelaar herstart wordt, zal alle actieve configuratie
verloren zijn. Om dit aan de gebruiker te melden, slaat het pictogram altijd op het bovenste
gedeelte van het schakelaar web hulpprogramma op. Als u het pictogram Opslaan van
knippering wilt uitschakelen, klikt u op FineReader-pictogram Blindering uitschakelen maar
dit wordt niet aanbevolen. 
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