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Configurar contas de usuário para aumentar a
Segurança em Cisco Smart ou interruptor
controlado 

Objetivo
 

Uma conta de usuário é precisada a fim ser autorizada para alcançar a utilidade com base
na Web de um dispositivo. Contém o nome de usuário e senha do usuário a fim aceder.
Configurando a conta de usuário em Cisco controlado comute é possível com a utilidade
com base na Web do interruptor. Isto é necessário se você quer fazer algum do seguinte:
 

Permita que os usuários múltiplos acedam à utilidade com base na Web e ao comando
line interface(cli) do interruptor simultaneamente.
Estabelecer um nome de usuário e senha no interruptor para que os usuários adicionais
impeçam o acesso não autorizado.
Altere ou edite senhas de usuários existentes.
Altere ou edite o nível do acesso de um usuário particular para a segurança avançada.
 

Este artigo aponta mostrar como configurar as contas de usuário no interruptor controlado
Cisco.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx300 Series
Sx250 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.5.02 - Sx300 e Sx500 Series
2.2.0.66 - Sx250, Sx350, SG350X, série Sx550X
  

Configurar a conta de usuário
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do interruptor e escolha a administração >
contas de usuário.
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Etapa 2. No superior-direito parte da página, escolhe avançado da lista de drop-down do
modo de exibição.
 
Nota: Se você está usando o Sx300 ou o Sx500 Series, salte esta etapa.
 

 
Etapa 3. Verifique que a senha da possibilidade recupera a caixa de verificação do serviço
está verificada então clica se aplica.
 

 
Nota: Este serviço é permitido à revelia.
 
A tabela da conta de usuário é mostrada com o usuário atual. Escolha das seguintes
opções:
 

Adicionar — Escolha adicionar uma conta de novo usuário.
Edite — Escolha editar ou alterar a senha ou o nível do acesso de uma conta de
usuário existente.
Supressão — Escolha suprimir de uma conta de usuário existente e de seu nível
correspondente do acesso.
  

Adicionar a conta de usuário
 

Etapa1. Na área de tabela da conta de usuário, clique o botão Add para criar uma conta de
novo usuário. 
 

 



●

●

●

●

●

Etapa 2. Incorpore um username ao campo de nome de usuário.
 

 
Etapa 3. Incorpore uma senha para o username ao campo de senha. Os requisitos mínimos
para a senha são como segue:
 

Não podem ser o mesmos que o nome de usuário.
O comprimento mínimo é oito caráteres alfanuméricos consistir.
 

Etapa 4. Reenter a senha no campo de senha da confirmação.
 
Nota: O medidor da força da senha indica a força da Segurança da senha incorporada.
 
Etapa 5. Na área do nível de usuário, clique o botão Appropriate Radio Button baseado no
nível do acesso que precisa de ser fornecido ao usuário.
 

Acesso de leitura apenas CLI — O usuário pode alcançar os comandos do comando
line interface(cli). O usuário não pode alcançar a interface gráfica de usuário (GUI) ou
mudar a configuração de dispositivo.
Lido/limitou escrevem o acesso CLI — O usuário não pode alcançar o GUI mas tem o
acesso a alguns comandos CLI que podem mudar a configuração de dispositivo.
Acesso de gerenciamento de leitura/gravação — O usuário pode alcançar o GUI e
tem o acesso para configurar o dispositivo.
 

Nota: Neste exemplo, lido/limitou escrevem o acesso CLI (7) é escolhido.
 
Etapa 6. O clique aplica-se. A conta de usuário é criada agora.
 



 
Etapa 7. (opcional) repete etapas 1-6 para cada novo usuário que você quer adicionar.
 
Etapa 8. Para salvar permanentemente a configuração, vá à página de configuração da

cópia/salvaguarda ou clique  o ícone na parcela superior da página.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado as contas de usuário no interruptor
controlado Cisco.
  

Edite a senha do usuário e o nível de usuário
 

Etapa1. Sob a tabela da conta de usuário, verifique a caixa ao lado do nome de usuário que
você quer editar então clica o botão Edit.
 

 
Etapa 2. Incorpore uma senha nova para o username especificado ao campo de senha.
 

 
Etapa 3. Reenter a senha no campo de senha da confirmação.



Etapa 4. Na área do nível de usuário, clique o botão Appropriate Radio Button baseado no
nível novo do acesso a ser fornecido ao usuário.
 
Etapa 5. O clique aplica-se. A conta de usuário é alterada agora.
 
Etapa 6. Para salvar permanentemente a configuração, vá à página de configuração da

cópia/salvaguarda ou clique  o ícone na parcela superior da página.
  

Suprima da conta de usuário
 

Etapa1. Sob a área de tabela da conta de usuário, verifique a caixa ao lado do usuário de
que você quer suprimir então clica o botão Delete Button.
 

 
A conta de usuário é suprimida agora.
 

 
Etapa 2. Para salvar permanentemente a configuração, vá à página de configuração da

cópia/salvaguarda ou clique o ícone na parcela superior da página.
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