
A configuração das propriedades seguras dos
dados sensíveis (SSD) no 200/300 Series
controlou o Switches 

Objetivo
 

Fixe os dados sensíveis (SSD) protege a informação sensível tal como senhas, permite ou
nega o acesso de usuários aos dados sensíveis, e impede que os arquivos de configuração
estejam corrompidos por usuários maliciosos. O SSD utiliza frases de passagem aos dados
seguros. As frases de passagem são similares a uma senha que seja armazenada no
interruptor e usada como uma chave de criptografia. Os dispositivos que não conhecem a
frase de passagem não poderão aos dados do unencrypt que usam a frase de passagem. 
 
O objetivo deste documento é explicar as características disponíveis na página das 
propriedades SSD.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração das propriedades SSD
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > fixam o
Gerenciamento > as propriedades de dados sensíveis. A página das propriedades abre:
 

 
 
Nota: O controle local atual da frase de passagem descreve se o dispositivo usa a frase de
passagem do padrão ou uma frase de passagem definida pelo utilizador.



Etapa 2. Clique o botão de rádio desejado no campo de controle da frase de passagem do
arquivo de configuração.
 

• Ilimitado — Envia a frase de passagem no arquivo de configuração, que permite que os
outros dispositivos conheçam a frase de passagem.
 
• Restrito — Restringe a frase de passagem da emissão no arquivo de configuração, que
mantém outros dispositivos de aprender a frase de passagem.
 

Etapa 3. Verifique a caixa de verificação do controle da integridade do arquivo de
configuração para permitir a proteção das alterações indesejáveis ao arquivo de
configuração.
 
Etapa 4. Clique o botão de rádio desejado no campo de modo lido para ajustar-se como o
arquivo é lido.
 

• Texto simples — Usa o texto simples para mostrar a informação de sessão atual.
 
• Cifrado — Cifra o arquivo antes que mostre a informação de sessão.
 

Etapa 5. O clique aplica-se para manter as mudanças ou o cancelamento atual para
desabotoar as mudanças feitas dentro da página.
  

Mude a frase de passagem local
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > fixam o
Gerenciamento > as propriedades de dados sensíveis. Clique a frase de passagem do Local
da mudança. A página local da frase de passagem da mudança abre:
 
 

 
Nota: O tipo local atual da frase de passagem descreve que frase de passagem está no uso.
 
Etapa 2. Clique o botão de rádio desejado do campo local da frase de passagem.
 

• Padrão — Usa a frase de passagem do padrão.
 
• Definido pelo utilizador — O usuário define que frase de passagem é usada.
 

Etapa 3. Se definido pelo utilizador foi clicado, entram na frase de passagem desejada no
campo, e inscrevem então a mesma frase de passagem no campo de senha da confirmação
.



Etapa 4. Escolha aplicam-se para manter as mudanças feitas ou cancelamento para
desabotoar todas as mudanças nesta página.
 
Etapa 5. Escolha de volta ao retorno à página das propriedades.
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