
A criação e o Gerenciamento de fixam regras
dos dados sensíveis (SSD) no Switches
controlado 200/300 Series 

Objetivo
 

Este artigo mostra-lhe que como setup e controlar regras para fixam os dados sensíveis
(SSD) no Switches do 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Regras SSD
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > fixam o
Gerenciamento de dados sensíveis > as regras SSD. A página das regras SSD publica-se.
 

 
Etapa 2. Para criar uma regra nova, o clique adiciona. A página da definição da regra abre.
 



 
Etapa 3. No campo do usuário, selecione um botão de rádio para escolher a que os
usuários para aplicar a regra.
 

• Usuário específico — Dê entrada com o nome de usuário específico no campo se a regra
se aplica a um usuário único.
 
• Usuário padrão —. Esta regra aplica-se ao usuário padrão, que é ajustado a Cisco.
 
• Nível 15 — Esta regra aplica-se a todos os usuários com privilégio do nível 15.
 
• Todos — Esta regra aplica-se a todos os usuários.
 

Etapa 4. No campo do canal, escolha um botão de rádio determinar que canais para aplicar
a regra.
 
• Fixe — Faz esta regra somente aplicar-se aos canais seguros. Isto inclui o console, os
canais SSH, e HTTPS, mas não XML.
 
• Incerto — Faz esta regra somente aplicar-se aos canais incertos. Isto inclui os canais do
telnet, TFTP, e HTTP, mas não XML.
 
• Fixe XML SNMP — Faz esta regra somente aplicar-se ao XML sobre o HTTPS com
privacidade.
 
• XML incerto SNMP — Faz esta regra somente aplicar-se ao XML sobre o HTTP ou sem
privacidade.
 
Etapa 5. No campo lido da permissão, selecione um botão de rádio segundo suas seleções
precedentes.
 

• Se, em etapa 3, você escolheu o nível 15 ou tudo, clique excluem ou texto simples
somente.
 
• Se, em etapa 4, você escolheu XML seguro SNMP ou XML incerto SNMP, clique 
excluem ou texto simples somente.
 



• Se, em etapa 4, você escolheu seguro ou o clique incerto ou cifrou somente ou ambos (o
texto simples e cifrou).
 

Etapa 6. No padrão lido o campo de modo, clique exclui, cifrado, ou texto simples.
 
Passo 7. Para ativar a regra, o clique aplica-se. Para cancelar a criação da regra, fim do 
clique.
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