
Força da senha no interruptor ESW2-550X 
Objetivo
 

A força da senha para usuários no Switches ESW2-550X pode ser configurada
manualmente se os ajustes da força da senha padrão não são satisfatórios. A senha para
alcançar o dispositivo pode ser costume alterado a um nível diferente da complexidade. Isto
pode ser feito variando poucos valores de campo como o comprimento, o número de
classes de caráter, etc. Este artigo explica como configurar ajustes da força da senha no
Switches ESW2-550X. 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-550X-48DC-R 
• ESW2-550X-48-R
  

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Ajustes da força da senha
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web do interruptor e escolha a força da
Segurança > da senha. A página da força da senha abre:
 

 
Etapa 2. O envelhecimento de senha é uma quantidade de tempo específica do período
para que a senha seja válida depois do qual expira e deve ser restaurado. Para permitir o
envelhecimento da senha, a verificação permite no campo do envelhecimento de senha.
 



 
Etapa 3. Incorpore o número de dias para que a senha deve ser ativa antes de alertar o
usuário para a mudança da senha. O valor padrão é 180.
 

 
Etapa 4. A verificação permite no campo dos ajustes da complexidade da senha de
melhorar a força da senha. Esta opção permite de configurar junto a senha com a mistura e
o fósforo dos números, dos alfabetos e dos caracteres especiais. Para configurar a senha o
número mínimo de cada um exigido para criar a senha.
 
Nota: Se o campo dos ajustes da complexidade da senha é permitido em etapa 4, siga as
etapas de 5 a 8. Se não, salte para pisar 9.
 
Etapa 5. Incorpore um valor entre 0 e 64 ao campo mínimo do comprimento da senha para
ajustar o número mínimo de caráteres para a senha. O valor padrão é 8.
 
Etapa 6. Incorpore o número de caráteres que podem ser repetitivos na senha no campo da
repetição do caractere permitido.
 
Etapa 7. Incorpore um valor entre 0 e 4 ao número mínimo de campo de classes do caráter
para ajustar o número mínimo de classes de caráter. Um máximo de quatro classes de
caráter distintas pode ser reforçado para as senhas que são caixas, a caixa baixa, o
numérico e caracteres especiais.
 
Etapa 8. Para certificar-se da senha nova deve ser diferente da senha atual, verificação 
permite na senha nova deve ser diferente do que o um campo atual.
 
Etapa 9. O clique aplica-se para salvar os ajustes ou o cancelamento do clique para reverter
à configuração antiga.
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