
File Properties Configuration op ESW2 350G
Series Managed-switches 

Doel
 

De verschillende configuratiebestanden van de schakelaar worden weergegeven op de
pagina Configuration Files Properties. De configuraties beginnen, starten, back-up en
spiegelconfiguratie zijn. De configuratie van het begin heeft de eerste configuratie, Running
Configuration heeft de huidige switchconfiguratie, Backup Configuration heeft een kopie van
de andere configuratiebestanden en Mirror Configuration heeft het duplicaat van de actieve
configuratie van het systeem. De configuratiebestanden kunnen ook door deze pagina
worden gewist.
 
Dit artikel beschrijft hoe de configuratiebestanden in ESW2 350G Series Managed-switches
moeten worden gecontroleerd of gewist.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-350G-52 
・ ESW2-350G-52DC
  

Softwareversie
 

•1.2.9.44
  

Configuratie Bestandseigenschappen
 

Stap 1. Meld u aan bij het web-configuratieprogramma en kies Beheer > File Management >
Configuration Files Properties. De pagina Configuration Files Properties wordt geopend:
 

 



 
Stap 2. Controleer of koppel het aanvinkvakje Enable in het veld Auto Mirror Configuration
om de configuratie van de automatische spiegel in te schakelen of uit te schakelen en klik op
 Toepassen om uw instellingen op te slaan.
 
Opmerking: Een spiegelconfiguratiebestand is een duplicaat van het actieve
configuratiebestand dat door de schakelaar is gemaakt. Dit bevat alleen de
opstartconfiguratie, als het systeem opnieuw opgestart is, deze is ingesteld op de
standaardinstellingen van de fabriek. Wanneer de Configuratie Auto Mirror is uitgeschakeld,
creëert deze niet automatisch de spiegelconfiguratiebestanden. Het huidige
spiegelconfiguratiebestand wordt verwijderd wanneer de optie uitschakelen is geselecteerd.
 

 
In de tabel Configuration File gaat het om de volgende details:
 

・ Bestandsnaam configuratie — De naam van de configuratiebestandstypen die:
 

- Opstartconfiguratie — De eerste configuratie wanneer het systeem wordt gestart of
herstart.
 
- Configuratie uitvoeren — de huidige configuratie waarop de schakelaar werkt.
 
- Back-upconfiguratie — Dit bestaat uit het configuratiebestand dat bestaat uit een kopie
van alle andere configuratiebestanden voor de back-upfunctie indien een sluiting of
onderhoud moet worden uitgevoerd
 
- Mirror Configuration — het duplicaat van het configuratiebestand dat door het systeem is
gemaakt.
 

・ Creatietijd - Hiermee wordt de tijd en datum weergegeven waarop het bestand is
gemaakt of voor het laatst is aangepast.
 

 
Stap 3. (Optioneel) Om het configuratiebestand te verwijderen, controleert u het



aankruisvakje in het betreffende bestand en klikt u op Bestanden wissen.
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