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File Management op SX500 Series Stackable-
switches 

Doel
 

De configuratiewijzigingen die op het netwerkapparaat zijn aangebracht, worden in de
actieve configuratie (vluchtig geheugen) opgeslagen en worden verwijderd nadat het
netwerkapparaat 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 de verschillende configuratiebestanden moeten worden bekeken en
hoe de configuratiebestanden moeten worden gekopieerd/opgeslagen. Het geeft ook een
rapport over wanneer de bestanden zijn gemaakt of aangepast en hoe het
opstartconfiguratiebestand in de SX500 Series Stackable Switches moet worden gewist.
  

Toepasselijke apparaten
 

SX500 Series Stackable-switches
  

Softwareversie
 

1.3.0.62
  

De eigenschappen van het configuratiebestand bekijken
 

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

 
De configuratie van de spiegel is het exemplaar van de configuratie die door de schakelaar
wordt gemaakt. Het systeem kan alleen de opstartconfiguratie naar de spiegelconfiguratie
kopiëren. Als de schakelaar wordt herstart, wordt de spiegelconfiguratie teruggedraaid naar
fabriekswaarden. Het werkt vergelijkbaar met de back-upconfiguratie. Dit maakt het
automatisch maken van spiegelconfiguratiebestanden mogelijk. Het exemplaar van de
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configuratie is gebaseerd op drie voorwaarden: de schakelaar werkt al 24 uur continu; indien
er gedurende 24 uur geen wijzigingen in de configuratie zijn aangebracht; ten derde, als de
opstartconfiguratie dezelfde is als de actieve configuratie. Deze is standaard ingeschakeld.
 

Stap 2. (Optioneel) Om de automatisch gemaakte spiegelconfiguratiebestanden te stoppen,
schakelt u het vakje Enable in het veld Auto Mirror Configuration uit.
 
De tabel met het configuratiebestand heeft de volgende informatie.
 

Naam configuratie bestand — Hiermee worden de verschillende
systeemconfiguratiebestanden weergegeven, zoals de opstartconfiguratie en de configuratie
van het besturingssysteem.
 

- Opstartconfiguratie — De configuratie die wordt gebruikt wanneer de schakelaar wordt
gestart of herstart.
 
- Configuratie uitvoeren — De huidige configuratie die op de schakelaar draait die in het
vluchtige geheugen is opgeslagen.
 

Creatietijd - Hier worden de meest recente datum en tijd van het bestand weergegeven die is
aangepast.
  
Het configuratiebestand wissen
 

 
Stap 1. Controleer het gewenste vakje in de tabel Configuration File om het gewenste
Configuration-bestand te verwijderen.
 
Stap 2. Klik op Bestanden wissen om de Configuratiebestanden van Startup en Backup te
verwijderen.
  

Het configuratiebestand kopiëren/opslaan
 

Wanneer Toepassen in een venster wordt geklikt op alle wijzigingen die worden aangebracht
in de instellingen van de schakelaar, worden deze alleen toegepast op de actieve
configuratie die verloren kan worden zodra de schakelaar herstart is, zodat het zeer
belangrijk is om het actieve configuratiebestand naar een ander configuratiebestand te
kopiëren.
 
Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Beheer > Bestandsbeheer >
Configuratie kopiëren/opslaan. De pagina Configuration kopiëren/opslaan wordt geopend
met de standaardinstellingen:
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Stap 2. Klik het gewenste keuzerondje in het veld Naam bron van het bestand aan om het
configuratiebestand te kiezen dat moet worden gekopieerd. De beschikbare
configuratiebestanden zijn:
 

De huidige configuratie die op de schakelaar draait, 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 crasht.
Spiegelconfiguratie — Als de startconfiguratie niet voor ten minste 24 uur is aangepast, wordt
deze automatisch opgeslagen in de spiegelconfiguratie en wordt er een logbericht
gegenereerd met het juiste ernst-niveau.
 

 
Stap 3. Klik in het veld Naam doelbestand op de gewenste knop voor bestandconfiguratie
om aan te geven waar de configuratiebestanden in het veld Naam bronbestand moeten
worden overschreven.
 
Opmerking: Het veld Gevoelige gegevens is ingeschakeld wanneer de back-upconfiguratie
in Stap 3 is geselecteerd.
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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 raadpleegt u artikel Setup Secure Sensitive Data
Management Regels op SG500x Series Stackable Switches.
 
Stap 4. Klik het gewenste keuzerondje in het veld Gevoelige gegevens aan om te bepalen
hoe de gevoelige gegevens in het back-upproces moeten worden opgeslagen.
 

Niet - 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. Klik op OK.
 

 
Stap 7. (Optioneel) De configuratieveranderingen worden standaard in de actieve
configuratie opgeslagen en als de schakelaar herstart wordt, zal alle actieve configuratie
verloren gaan. Om dit aan de gebruiker te melden, slaat het pictogram altijd op het bovenste
gedeelte van het schakelaar web-programma. 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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