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Configuração da conta de usuário no Switches
controlado 200/300 Series 

Objetivo
 

A página das contas de usuário é usada para configurar contas de usuário múltiplo no
interruptor. Isto permite usuários múltiplos alcançar simultaneamente o GUI do interruptor.
 
Este artigo explica como adicionar uma conta de usuário, senha do Edit a User, e suprime
de uma conta de usuário no Switches controlado 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

1.3.0.62
  

Configuração da conta de usuário
 

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

 
Etapa 2. Verifique a caixa da possibilidade para ver se há o serviço de recuperação de
senha e clique então sobre Apply.
 
As seguintes opções estão disponíveis.
 

Adicionar — Adicionar uma conta de usuário.
Edite — Edite a senha de uma conta de usuário.
Supressão — Suprima de uma conta de usuário.
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Adicionar a conta de usuário
 

Etapa 1. O clique adiciona para criar uma conta de novo usuário. O indicador da conta de
usuário adicionar aparece.
 

 
Etapa 2. Incorpore um username ao campo de nome de usuário.
 
Etapa 3. Incorpore uma senha para o username ao campo de senha. A senha consiste em
caráteres alfanuméricos.
 
Etapa 4. Reenter a senha no campo de senha da confirmação.
 
O medidor da força da senha indica a força da Segurança da senha incorporada.
 
Etapa 5. No campo do nível de usuário, clique o botão Appropriate Radio Button baseado no
nível do acesso que precisa de ser fornecido ao usuário.
 

Acesso do read only CLI — O usuário pode alcançar comandos do comando line
interface(cli). O usuário não pode alcançar o GUI e não pode mudar a configuração de
dispositivo.
Lido/limitou o acesso — O usuário não pode alcançar o GUI e tem o acesso a alguns
comandos CLI que podem mudar a configuração de dispositivo.
Gerenciamento de acesso de leitura/gravação — O usuário pode alcançar o GUI e tem o
acesso para configurar o dispositivo.
 

Nota: Refira a força da senha do artigo no Switches controlado 300 Series para uma
explicação mais adicional do medidor da força da senha.
 
Etapa 6. O clique aplica-se. A conta de usuário é criada.
 



  
Edite a senha do usuário
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação do nome de usuário que você quer editar.
 
Etapa 2. O clique edita para editar a senha do usuário. O indicador da conta de usuário da
edição aparece.
 

 
Etapa 3. (opcional) da lista de drop-down do nome de usuário, escolhe o username que
você quer editar.
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Etapa 4. Incorpore uma senha nova para o username especificado ao campo de senha.
 
Etapa 5. Reenter a senha no campo de senha da confirmação.
 
Etapa 6. No campo do nível de usuário, clique o botão Appropriate Radio Button baseado no
nível do acesso que precisa de ser fornecido ao usuário.
 

Acesso do read only CLI — O usuário pode alcançar comandos do comando line
interface(cli). O usuário não pode alcançar o GUI e não pode mudar a configuração de
dispositivo.
Lido/limitou o acesso — O usuário não pode alcançar o GUI e tem o acesso a alguns
comandos CLI que podem mudar a configuração de dispositivo.
Gerenciamento de acesso de leitura/gravação — O usuário pode alcançar o GUI e tem o
acesso para configurar o dispositivo.
 

O medidor da força da senha indica a força da Segurança da senha incorporada.
 
Nota: Refira a força da senha do artigo no Switches controlado 300 Series para uma
explicação mais adicional do medidor da força da senha.
 
Etapa 7. O clique aplica-se.
  

Conta de usuário da supressão
 

Etapa1. Verifique a caixa de verificação da conta de usuário que você quer suprimir.
 

 
Etapa 2. Supressão do clique para suprimir da conta de usuário.
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