
Ajustes da conta de usuário no interruptor
ESW2-550X 

Objetivo
 

Os ajustes da conta de usuário são usados para controlar (adicionar, edite e supressão) os
usuários que têm o acesso ao utilitário de configuração da Web do dispositivo. Nas
situações onde a senha de administrador é perdida ou esquecida, a opção de serviço da
recuperação de senha ajuda-o a restaurar a senha.
 
Este artigo explica como configurar e controlar as contas de usuário e como permitir o
serviço da recuperação de senha no interruptor controlado empilhável ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Ajustes da conta de usuário
 

Etapa 1. Entre o utilitário de configuração da Web e escolha a administração > contas de
usuário. A página das contas de usuário abre:
 

  
Recuperação de senha:
 

Etapa1. Verifique a caixa de verificação do serviço da recuperação de senha para permitir o
serviço da recuperação de senha no interruptor. Quando esta opção é permitida, um
utilizador final conectado fisicamente à porta de Console pode incorporar o menu da bota e
começar o processo de recuperação de senha. Depois que o processo termina, está
permitido ao usuário entrar ao dispositivo sem autenticação de senha.



Etapa 2. O clique aplica-se.
  

Adicionar usuários
 

 
Etapa 1. O clique adiciona para adicionar um usuário. O indicador da conta de usuário
adicionar aparece:
 

 
Etapa 2. Incorpore o username do novo usuário ao campo de nome de usuário. O username
pode conter caráteres alfanuméricos.
 
Etapa 3. Incorpore a senha ao campo de senha.  A senha pode conter alfanumérico e
caracteres especiais.
 
Etapa 4. Incorpore a mesma senha ao campo de senha da confirmação.
 
Nota: Ambas as senhas devem ser idênticas.
 
O medidor da força da senha mostra a força da senha se é mínimo, fraco ou forte.
 
Etapa 5. Clique o botão de rádio desejado a que o nível de usuário precisa de ser atribuído
através do comando line interface(cli).
 

• Acesso de leitura apenas CLI (1) – O número 1 indica o nível do privilégio em que permite
o usuário execute comandos no modo exec de usuário e igualmente comanda a nível 0 do
nível 0. permite que o usuário execute a ajuda, permite, desabilitação e comandos exit.
 



• Lido/limitou escrevem o acesso CLI (7) – o número 7 indica o nível do privilégio em que
permite que o usuário execute comandos show de executivo privilegiados mais os
comandos a níveis 1 e 0.
 
• Acesso de gerenciamento de leitura/gravação (15) – O número 15 indica o mais de nível
elevado do privilégio em que permite que o usuário execute comandos do apoio e atribua
privilégios aos comandos.
 

Etapa 6. O clique aplica-se e fecha-se então.
 

 
O usuário é adicionado na tabela da conta de usuário.
  

Edite usuários
 

 
Etapa1. Verifique o usuário desejado que necessidades de ser editado.
 
Etapa 2. O clique edita para editar a informação de conta de usuário. O indicador da conta
de usuário da edição aparece.
 



 
Etapa 3. Escolha o usuário desejado da lista de drop-down do nome de usuário.
 
Timesaver: Siga etapas 3-5 da seção dos usuários adicionar acima.
 
Etapa 4. O clique aplica-se e fecha-se então.
  

Usuários da supressão
 

 
Etapa1. Verifique o usuário desejado que necessidades de ser suprimido.
 
Etapa 2. Supressão do clique.
 

 
O usuário desejado é removido da tabela da conta de usuário.
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