
Download of back-up Configuration en Logs op
ESW2-350G switch 

Doel
 

Met de pagina Download/Backup Configuration/Log kan een back-up worden gemaakt van
configuratiebestanden of logbestanden van de switch naar een extern apparaat. De
gebruiker kan ook de configuratiebestanden van een extern apparaat in de schakelaar
herstellen.
 
Opmerking: Wanneer u een configuratiebestand in de draaiende configuratie terugzet, voegt 
het geïmporteerde bestand configuratieopdrachten toe die niet in het oude bestand
bestonden en overschrijft het parameter-waarden in de bestaande configuratieopdrachten.
 
Wanneer u een configuratiebestand in de opstartconfiguratie of een reservekopiebestand
herstelt, vervangt het nieuwe bestand het vorige bestand.
 
Wanneer u het opstartbeeld opnieuw start Configuration, moet de schakelaar opnieuw
worden opgestart om het hersteld Startup Configuration te kunnen gebruiken als de actieve
configuratie.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-350G-switches
  

Back-up of herstellen van het
systeemconfiguratiebestand/logbestand
 

Stap 1. U kunt de configuratie/het logbestand downloaden/back-up maken, inloggen op het
web-configuratieprogramma en vervolgens kiezen voor Beheer > Bestandsbeheer >
Downloaden/back-upconfiguratie/logbestand. De pagina Configuration/Log van de 
Download/Backup verschijnt.
 



 
Stap 2. Selecteer de overdrachtmethode.
 

 
Stap 3. Als u via TFTP hebt geselecteerd, voert u de parameters in. Anders overslaan naar
Stap 8.
 
Stap 4. Selecteer Downloaden of back-up als de Opslaan actie.
 

・ Downloaden Opslaan actie — Specificeert dat het bestand op een ander apparaat een
bestandstype instelt op de switch. 
・ Backup Save Action — Specificeert dat een bestandstype wordt gekopieerd naar een
bestand op een ander apparaat.
 



Stap 5. Voer de volgende velden in als u Downloadactie kiest (ter vervanging van het
bestand in de switch met een nieuwe versie van een ander apparaat):
 

・ Definitie server — Selecteer of u de TFTP-server wilt specificeren via IP-adres of via
domeinnaam. 
・ IP Versie — Selecteer of een IPv4- of IPv6-adres wordt gebruikt.
 

Opmerking: Als de server op naam in de definitie van de server is geselecteerd, hoeft u de
opties voor de IP-versie niet te selecteren.
 

・ IPv6-adrestype — Selecteer het IPv6-adrestype (indien gebruikt). 
・ Link Local — Het IPv6-adres identificeert hosts op één netwerklink. Een lokaal adres
van een link heeft een prefix van FE80, is niet routeerbaar en kan alleen voor
communicatie op het lokale netwerk worden gebruikt. Er wordt slechts één link-lokaal adres
ondersteund. Als er een lokaal adres voor een link op de interface bestaat, wordt het adres
in de configuratie vervangen. 
・ Wereldwijd — Het IPv6-adres is een mondiaal Unicast IPV6-type dat zichtbaar en
bereikbaar is via andere netwerken. 
・ Link-Local Interface - Selecteer de link lokale interface in de lijst. 
・ TFTP Server — Voer het IP-adres van de TFTP server in. 
・ Naam bron bestand — Voer de naam van het bronbestand in. Bestandsnaam kan geen
slashes (\ of /) bevatten, kan niet met een periode (.) starten en moet tussen 1 en 160
tekens bevatten. (Geldige tekens: A-Z, a-z, 0-9, ".", "-", "_"). 
・ Type doelbestand — Voer het type doelconfiguratie in. Er worden alleen geldige
bestandstypen weergegeven.
 

Stap 6. Voer de volgende velden in als u Backup Save Action (een bestand naar een ander
apparaat kopiëren) hebt gekozen:
 

・ Definitie server — Selecteer of u de TFTP-server wilt specificeren via IP-adres of via
domeinnaam. 
・ IP Versie — Selecteer of een IPv4- of IPv6-adres wordt gebruikt. 
・ IPv6-adrestype — Selecteer het IPv6-adrestype (indien gebruikt). 
・ Link Local — Het IPv6-adres identificeert hosts op één netwerklink. Een lokaal adres
van een link heeft een prefix van FE80, is niet routeerbaar en kan alleen voor
communicatie op het lokale netwerk worden gebruikt. Er wordt slechts één link-lokaal adres
ondersteund. Als er een lokaal adres voor een link op de interface bestaat, wordt het adres
in de configuratie vervangen. 
・ Wereldwijd — Het IPv6-adres is een mondiaal Unicast IPV6-type dat zichtbaar en
bereikbaar is via andere netwerken. 
・ Link-Local Interface - Selecteer de link lokale interface in de lijst. 
・ IP-adres/naam van TFTP-server — Voer het IP-adres of de domeinnaam van de TFTP-
server in. 
・ Type bronbestand — Voer het type bronconfiguratiebestand in. Er worden alleen geldige
bestandstypen weergegeven. 
・ Gevoelige gegevens — Stel in hoe gevoelige gegevens in het reservekopiebestand
moeten worden opgenomen. De volgende opties zijn beschikbaar: Uitsluiten (geen
gevoelige gegevens in de back-up opnemen), Versleuteld (bevat gevoelige gegevens in de
back-up in het gecodeerde formulier) en Plaintext (neem gevoelige gegevens in de back-up
op in het formulierformulier).
 

Opmerking: De beschikbare gevoelige gegevensopties worden bepaald door de huidige
SSD-regels van de gebruiker.
 



・ Naam doelbestand — Voer de naam van het doelbestand in. Bestandsnaam kan geen
slashes (\ of /) bevatten, de hoofdletter van de bestandsnaam mag geen periode (.) zijn en
de bestandsnaam moet tussen 1 en 160 tekens liggen. (Geldige tekens: A-Z, a-z, 0-9, ".", "-
", "_").
 

Stap 7. Klik op Toepassen. Er wordt een upgrade uitgevoerd of een back-up gemaakt van
het bestand.
 

 
Stap 8. Als u via HTTP/HTTPS geselecteerd hebt, volgt u de volgende stappen. Anders
overslaan naar Stap 13.
 
Stap 9. Voer de volgende velden in als u Downloadactie kiest (ter vervanging van het
bestand in de switch met een nieuwe versie van een ander apparaat):
 

・ Naam bron bestand — Klik op Bladeren om een bestand te selecteren of voer het pad
en de bronbestandsnaam in die in de overdracht gebruikt moet worden. 
・ Type doelbestand — Selecteer het type configuratiebestand. Er worden alleen geldige
bestandstypen weergegeven.
 

Stap 10. Klik op Toepassen. Het bestand wordt van het andere apparaat naar de -
schakelaar overgebracht.
 
Stap 1. Voer de volgende velden in als u Backup Save Action (kopiëren van een bestand
naar een ander apparaat) kiest:
 

・ Type bronbestand — Selecteer het type configuratiebestand. Er worden alleen geldige
bestandstypen weergegeven. 
・ Gevoelige gegevens — Stel in hoe gevoelige gegevens in het reservekopiebestand
moeten worden opgenomen. De volgende opties zijn beschikbaar: Uitsluiten (geen
gevoelige gegevens in de back-up opnemen), Versleutelen (gevoelige gegevens in de
back-up opnemen in het gecodeerde formulier) en Plaintext (gevoelige gegevens in de
back-up in het lettertype van de back-up opnemen).
 

Opmerking: De beschikbare gevoelige gegevensopties worden bepaald door de huidige
SSD-regels van de gebruiker.
 
Stap 12. Klik op Toepassen. Er wordt een upgrade uitgevoerd of een back-up gemaakt van



het bestand.
 

 
Stap 13. Als u via SCP (via SSH) geselecteerd bent, specificeert u het volgende veld:
 

・ Remote SSH-serververificatie — Om SSH-serververificatie mogelijk te maken (deze is
standaard uitgeschakeld), klikt u op Bewerken, waarna u naar de SSH-serververificatie-
pagina gaat om deze te configureren en naar deze pagina terug te keren. Gebruik de
pagina SSH Server Authentication om een SSH-gebruikersverificatiemethode te selecteren
(wachtwoord of openbare/particuliere sleutel), stel een gebruikersnaam en wachtwoord in
op de switch als de wachtwoordmethode is geselecteerd en genereer indien nodig een
RSA- of DSA-toets.
 

Stap 14. Voor SSH-clientverificatie kan clientverificatie op een van de volgende manieren
worden uitgevoerd:
 

・ Gebruik SSH-client - Hiermee stelt u permanente SSH-gebruikersreferenties in. Klik op 
System Credentials om naar de SSH-pagina met gebruikersverificatie te gaan waar de
gebruiker/het wachtwoord eenmaal kan worden ingesteld voor elk toekomstig gebruik. 
・ Gebruik SSH-client-One-Time Credentials — Voer een gebruikersnaam voor deze kopie
in en een wachtwoord voor deze kopie. 
・ SCP Server Definition — Selecteer of u de TFTP server wilt specificeren via IP-adres of
via domeinnaam. 
・ IP Versie — Selecteer of een IPv4- of IPv6-adres wordt gebruikt. 
・ IPv6-adrestype — Selecteer het IPv6-adrestype (indien gebruikt). 
・ Link Local — Het IPv6-adres identificeert hosts op één netwerklink. Een lokaal adres
van een link heeft een prefix van FE80, is niet routeerbaar en kan alleen voor



communicatie op het lokale netwerk worden gebruikt. Er wordt slechts één link-lokaal adres
ondersteund. Als er een lokaal adres voor een link op de interface bestaat, wordt het adres
in de configuratie vervangen. 
・ Wereldwijd — Het IPv6-adres is een mondiaal Unicast IPV6-type dat zichtbaar en
bereikbaar is via andere netwerken. 
・ Link-Local Interface - Selecteer de link lokale interface in de lijst. 
・ SCP IP-serveradres/naam — Voer het IP-adres of de domeinnaam van de TFTP-server
in.
 

Stap 15. Voer de volgende velden in als u Downloadactie kiest (ter vervanging van het
bestand in de switch met een nieuwe versie van een ander apparaat):
 

・ Naam bron bestand — Voer de naam van het bronbestand in. 
・ Type doelbestand — Selecteer het type configuratiebestand. Er worden alleen geldige
bestandstypen weergegeven.
 

Stap 16. Voer de volgende velden in als u Backup Save Action (naast de bovengenoemde
velden) kiest:
 

・ Type bronbestand — Selecteer het type configuratiebestand. Er worden alleen geldige
bestandstypen weergegeven. 
・ Gevoelige gegevens — Stel in hoe gevoelige gegevens in het reservekopiebestand
moeten worden opgenomen. De volgende opties zijn beschikbaar: Uitsluiten (geen
gevoelige gegevens in de back-up opnemen), Versleuteld (bevat gevoelige gegevens in de
back-up in het gecodeerde formulier) en Plaintext (neem gevoelige gegevens in de back-up
op in het formulierformulier).
 

Opmerking: De beschikbare gevoelige gegevensopties worden bepaald door de huidige
SSD-regels van de gebruiker.
 

・ Bestandsnaam van bestemming — Naam van bestand naar gekopieerd.
 

Stap 17. Klik op Toepassen. Er wordt een upgrade uitgevoerd of een back-up gemaakt van
het bestand.
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