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Configurar ajustes da força e da complexidade
da senha no interruptor 
Objetivo
 
A primeira vez que isso que você entra à utilidade com suporte na internet de seu interruptor,
você tem que usar o nome de usuário padrão e a senha que é: Cisco/Cisco. Você é exigido então
incorporar e configurar uma senha nova para a conta de Cisco. A complexidade da senha é
permitida à revelia. Se a senha que você escolhe não é complexa bastante, você está alertado
criar uma outra senha.
 
Desde que as senhas são usadas para autenticar os usuários que alcançam o dispositivo, as
senhas simples são perigos potenciais da Segurança. Consequentemente, os requisitos de
complexidade da senha são reforçados à revelia e podem ser configurados como necessário.
 
Este artigo fornece instruções em como definir regras da complexidade da senha nas contas de
usuário em seu interruptor.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de software
 

Sx250 | 2.2.5.68 (transferência o mais tarde)
Sx300 Series | 1.4.7.05 (transferência o mais tarde)
Sx350 Series | 2.2.5.68 (transferência o mais tarde)
Série SG350X | 2.2.5.68 (transferência o mais tarde)
Série Sx550X | 2.2.5.68 (transferência o mais tarde)
  

Configurar ajustes da força e da complexidade da senha em seu
interruptor
 
Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com suporte na internet de seu interruptor escolhe
então avançado na lista de drop-down do modo de exibição.
 
Nota: Neste exemplo, o interruptor SG350X-48MP é usado.
 

Nota: Se você tem um Sx300 Series comuta, salta a etapa 2.
 
Etapa 2. Escolha a força da Segurança > da senha.
 

https://software.cisco.com/download/home/286282046
https://software.cisco.com/download/home/283019611
https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
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Etapa 3. (opcional) Uncheck a caixa de verificação do envelhecimento de senha da possibilidade 
para desabilitar a característica do envelhecimento de senha. Se esta opção é permitida, o
usuário está alertado mudar a senha quando o tempo especificado do envelhecimento de senha
expira. Esta característica é permitida à revelia.
 

Etapa 4. Incorpore o número de dias que pode decorrer antes que o usuário esteja alertado
mudar a senha. O valor padrão é 180, e a escala é 1 a 356 dias. Neste exemplo, 90 são usados.
 
Nota: Se você desabilitou esta característica em etapa 3, salte para pisar 5.
 

Nota: O envelhecimento de senha igualmente aplica-se ao zero-comprimento ou à nenhuma
senha.
 
Verificação (opcional) de etapa 5. a caixa de verificação de configurações da complexidade da
senha para permitir regras da complexidade para senhas. Se esta característica é permitida, as
senhas novas devem conformar-se às seguintes configurações padrão:
 

Tenha um comprimento mínimo de oito caráteres.
Contenha caráteres pelo menos de três classes de caráter (letras maiúsculas, letras
minúsculas, números, e caracteres especiais disponíveis em um teclado padrão).
Seja diferente da senha atual.
Não contenha nenhum caráter que é repetido mais de três vezes consecutivamente.
Não repita nem inverta o nome de usuários ou nenhuma variação alcançado mudando a
caixa dos caráteres.
Não repita nem inverta o nome dos fabricantes ou nenhuma variação alcançado mudando a
caixa dos caráteres.
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Nota: Se você não quer permitir ajustes da complexidade da senha, salte para pisar 10.
 
Etapa 6. (opcional) incorpora o número mínimo de caráteres exigidos para senhas ao campo 
mínimo do comprimento da senha. O valor padrão é 8, e a escala é 0 a 64 caráteres.
 
Nota: Um zero-comprimento ou nenhuma senha são permitidos, e podem ainda ter o
envelhecimento de senha atribuído a ele.
 

Nota: Neste exemplo, 12 são usados.
 
Etapa 7. Entre no número de vezes que um caráter pode ser repetido no campo da repetição do
caractere permitido. O valor padrão é 3, e a escala é 0 a 16 exemplos.
 

Nota: Neste exemplo, 2 são usados.
 
Etapa 8. Incorpore o número de classes de caráter que devem estam presente em uma senha.
Até quatro classes de caráter distintas podem ser reforçadas para senhas. O valor padrão é 3, e a
escala é 0 a 4 classes de caráter.
 
As classes são:
 

1 — Caixa baixa
2 — Caixa
3 — Dígitos ou números
4 — Símbolos ou caracteres especiais
 

Nota: Neste exemplo, 4 são usados.
 
A verificação (opcional) de etapa 9. a possibilidade a senha nova deve ser diferente do que a uma
caixa de verificação atual exigir uma senha exclusiva em cima da mudança da senha.
 

Etapa 10. O clique aplica-se.
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Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 11. para salvar ajustes ao arquivo de configuração de
inicialização.
 

Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes da força e da complexidade da senha
do interruptor.
 
Para mais informação, incluir liga a todos os artigos relativos a sua série de interruptor, verifica
para fora a página de produto apropriada:
 

Página de produto dos 250 Series Switch
Página de produto dos 300 Series Switch
Página de produto dos 350 Series Switch
Página de produto dos 350X Series Switch
Página de produto dos 550 Series Switch
Página de produto dos 550X Series Switch
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/sg250-08-8-port-gigabit-smart-switch/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/sg300-10-10-port-gigabit-managed-switch/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/sg350-8pd-8-port-2-5g-poe-managed-switch/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/sg350-52mp-52-port-gigabit-max-poe-managed-switch/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/sg550x-24-24-port-gigabit-stackable-managed-switch/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/sg550x-24-24-port-gigabit-stackable-managed-switch/model.html
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