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Configurar configurações de senha em um
interruptor através do comando line interface(cli) 
Objetivo
 
A primeira vez que isso que você entra a seu interruptor através do console, você tem que usar o
nome de usuário padrão e a senha, que é Cisco. Você é alertado então incorporar e configurar
uma senha nova para a conta de Cisco. A complexidade da senha é permitida à revelia. Se a
senha que você escolhe não é complexa bastante, você está alertado criar uma outra senha.
 
Desde que as senhas são usadas para autenticar os usuários que alcançam o dispositivo, as
senhas simples são perigos potenciais da Segurança. Consequentemente, os requisitos de
complexidade da senha são reforçados à revelia e podem ser configurados como necessário.
 
Este artigo fornece instruções em como definir configurações de senha básicas, senha de linha,
permite a senha, a recuperação de senha do serviço, as regras da complexidade da senha nas
contas de usuário, e os ajustes do envelhecimento de senha em seu interruptor através do
comando line interface(cli).
 
Nota: Você tem a opção para configurar também os ajustes da força e da complexidade da senha
com a utilidade com suporte na internet do interruptor. clique aqui para instruções.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de software
 

Sx300 Series | 1.4.7.06 (transferência o mais tarde)
Sx350 Series | 2.2.8.04 (transferência o mais tarde)
Série SG350X | 2.2.8.04 (transferência o mais tarde)
Sx500 Series | 1.4.7.06 (transferência o mais tarde)
Série Sx550X | 2.2.8.04 (transferência o mais tarde)
  

Configurar configurações de senha com o CLI
 
Das opções abaixo, escolha as configurações de senha que você quer configurar:
 
Configurar configurações de senha básicas
 
Configurar ajustes da senha de linha
 
Configurar permitem configurações de senha
 
Configurar ajustes da recuperação de senha do serviço
 
Configurar ajustes da complexidade da senha
 
Configurar ajustes do envelhecimento de senha
  
Configurar configurações de senha básicas
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb1014-configure-password-strength-and-complexity-settings-on-the-s.html
https://software.cisco.com/download/home/283019611
https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
https://software.cisco.com/download/home/284099526


Nota: Os comandos disponíveis ou as opções podem variar segundo o modelo exato de seu
dispositivo. Neste exemplo, o interruptor SG350X é usado.
 
Etapa 2. Você será alertado configurar a senha nova para a melhor proteção de sua rede.
Pressione Y para o Yes ou N para não em seu teclado.
 

Nota: Neste exemplo, Y é pressionado.
 
Etapa 3. Incorpore a senha antiga a seguir pressione-a entram em seu teclado.
 

Etapa 4. Incorpore e confirme a senha nova em conformidade pressionam então entram em seu
teclado.
 

Etapa 5. Incorpore o modo de exec privilegiado com o comando enable. No modo de exec
privilegiado do interruptor, salvar os ajustes configurados ao arquivo de configuração de
inicialização, entrando no seguinte:
 
Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY 

 
Imprensa (opcional) Y de etapa 6. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que o
alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 

Você deve agora ter configurado as configurações de senha básicas em seu interruptor com o
CLI.
  
Configurar ajustes da senha de linha
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Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore aquelas credenciais
pelo contrário.
 

Etapa 2. No modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração global
entrando no seguinte:
 
Terminal SG350X#CONFIGURE 
 
Etapa 3. Para configurar uma senha em uma linha tal como o console, o telnet, Shell Seguro
(ssh), e assim por diante, incorpora o modo de configuração de linha da senha entrando no
seguinte:
 

[line-name] SG350X(config)#line 
 
Nota: Neste exemplo, a linha usada é telnet.
 
Etapa 4. Inscreva o comando password para a linha entrando no seguinte:
 
[encrypted] do [password] SG350X(config-line)#password 
 
As opções são:
 

senha — Especifica a senha para a linha. O comprimento varia de 0 a 159 caráteres.
cifrado — (opcional) especifica que a senha está cifrada e copiada de uma outra
configuração de dispositivo.
 

Nota: Neste exemplo, a senha Cisco123$ é especificada para a linha do telnet.
 

Etapa 5. (opcional) para retornar a senha de linha à senha padrão, entra no seguinte:
 
Senha SG350X(config-line)#no 

Etapa 6. Inscreva o comando end ir para trás ao modo de exec privilegiado do interruptor.
 
SG350X(config)#end 
 
Etapa 7. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes configurados ao
arquivo de configuração de inicialização, entrando no seguinte:
 
Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY 

 
Imprensa (opcional) Y de etapa 8. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que o
alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
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Você deve agora ter configurado os ajustes da senha de linha em seu interruptor com o CLI.
  
Configurar permitem configurações de senha
 
Quando você configura um novo permita a senha, automaticamente é cifrada e salvar ao arquivo
de configuração running. Não importa como a senha foi incorporada, aparecerá no arquivo de
configuração running com a palavra-chave cifrada junto com a senha criptografada.
 
Siga estas etapas para configurar as configurações de senha da possibilidade em seu interruptor
com o CLI:
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore aquelas credenciais
pelo contrário.
 

Etapa 2. No modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração global
entrando no seguinte:
 
Terminal SG350X#CONFIGURE 
 
Etapa 3. Para configurar uma senha local em níveis de acesso de usuário específicos em seu
interruptor, entre no seguinte:
 
[level privilege-level] da senha SG350X(config)#enable [senha não criptografada | senha

criptografada cifrada] 
 
As opções são:
 

nível de privilégio nivelado — Especifica o nível para que a senha se aplica. O nível
varia de 1 a 15. Se não especificado, o nível é ajustado ao valor padrão de 15. Os
níveis de usuário são como segue:
 

- Acesso de leitura apenas CLI (1) — O usuário não pode alcançar o GUI, e pode
somente alcançar os comandos CLI que não mudam a configuração de dispositivo.
 
- Lido/limitou escrevem o acesso CLI (7) — usuário não pode alcançar o GUI, e pode
somente alcançar alguns comandos CLI que mudam a configuração de dispositivo.
Veja o guia de referência CLI para mais informação.
 
- Acesso de gerenciamento de leitura/gravação (15) — O usuário pode alcançar o
GUI, e pode configurar o dispositivo.
 

Nível 7 Cisco123$ da senha SG350X(config)#enable 
 
Nota: Neste exemplo, a senha Cisco123$ é ajustada para a conta de usuário do nível 7.
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senha não criptografada — A senha para o username que você está usando
atualmente. O comprimento varia de 0 a 159 caráteres.
 

Nível Cisco123$ da senha SG350X(config)#enable 
 
Nota: Neste exemplo, a senha Cisco123$ é usada.
 

senha criptografada cifrada — Especifica que a senha está cifrada. Você pode usar
este comando incorporar uma senha que seja cifrada já de um outro arquivo de
configuração de um outro dispositivo. Isto permitirá que você configure os dois
Switches com a mesma senha.
 

SG350X(config)#enable 6f43205030a2f3a1e243873007370fab cifrado senha 
 
Nota: Neste exemplo, a senha criptografada usada é 6f43205030a2f3a1e243873007370fab. Esta
é a versão cifrada de Cisco123$.
 

Nota: No exemplo acima, a senha Cisco123$ da possibilidade é ajustada para o acesso do nível
7.
 
Etapa 4. (opcional) para retornar a senha do usuário à senha padrão, entra no seguinte:
 
SG350X(config)#no permitem a senha 
 
Etapa 5. Inscreva o comando exit ir para trás ao modo de exec privilegiado do interruptor.
 
SG350X(config)#exit 
 
Etapa 6. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes configurados ao
arquivo de configuração de inicialização, entrando no seguinte:
 
Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY 

 
Imprensa (opcional) Y de etapa 7. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que o
alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 

Você deve agora ter configurado as configurações de senha da possibilidade em seu interruptor
com o CLI.
  
Configurar ajustes da recuperação de senha do serviço
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O mecanismo da recuperação de senha do serviço fornece-o o acesso físico à porta de Console
do dispositivo com as seguintes circunstâncias:
 

Se a recuperação de senha é permitida, você pode alcançar o menu da bota e
provocar a recuperação de senha no menu da bota. Todos os arquivos de
configuração e arquivos de usuário são mantidos.
Se a recuperação de senha é desabilitada, você pode alcançar o menu da bota e
provocar a recuperação de senha no menu da bota. Os arquivos de configuração e
os arquivos de usuário são removidos.
Se um dispositivo é configurado para proteger seus dados sensíveis com uma frase
de passagem definida pelo utilizador para fixam dados sensíveis, a seguir você não
pode provocar a recuperação de senha do menu da bota mesmo se a recuperação
de senha é permitida.
 

A recuperação de senha do serviço é permitida à revelia. Siga estas etapas para configurar os
ajustes da recuperação de senha do serviço em seu interruptor com o CLI:
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore aquelas credenciais
pelo contrário.
 

Etapa 2. No modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração global
entrando no seguinte:
 
Terminal SG350X#CONFIGURE 
 
Etapa 3. (opcional) para permitir o ajuste da recuperação de senha no interruptor, entra no
seguinte:
 

Recuperação de senha SG350X#SERVICE 
 
Etapa 4. (opcional) para desabilitar o ajuste da recuperação de senha no interruptor, entra no
seguinte:
 
Recuperação de senha do serviço SG350X#NO 

 
Imprensa (opcional) Y de etapa 5. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que
abaixo alerta aparece.
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Nota: Neste exemplo, Y é pressionado.
 
Etapa 6. Inscreva o comando exit ir para trás ao modo de exec privilegiado do interruptor.
 
SG350X(config)#exit 
 
Etapa 7. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes configurados ao
arquivo de configuração de inicialização, entrando no seguinte:
 
Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY 

 
Imprensa (opcional) Y de etapa 8. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que o
alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 

Você deve agora ter configurado os ajustes da recuperação de senha em seu interruptor com o
CLI.
  
Configurar ajustes da complexidade da senha
 
Os ajustes da complexidade da senha do interruptor permitem regras da complexidade para
senhas. Se esta característica é permitida, as senhas novas devem conformar-se às seguintes
configurações padrão:
 

Tenha um comprimento mínimo de oito caráteres.
Contenha caráteres pelo menos de quatro classes de caráter tais como letras
maiúsculas, letras minúsculas, números, e caracteres especiais disponíveis em um
teclado padrão.
Seja diferente da senha atual.
Não contenha nenhum caráter que é repetido mais de três vezes consecutivamente.
Não repita nem inverta o nome de usuários ou nenhuma variação alcançado
mudando a caixa dos caráteres.
Não repita nem inverta o nome dos fabricantes ou nenhuma variação alcançado
mudando a caixa dos caráteres.
 

Você pode controlar os atributos acima da complexidade da senha com comandos específicos.
Se você tem configurado previamente outros ajustes da complexidade, a seguir aqueles ajustes
estão usados.
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Esta característica é permitida à revelia. Siga estas etapas para configurar os ajustes da
complexidade da senha em seu interruptor com o CLI:
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore aquelas credenciais
pelo contrário.
 

Etapa 2. No modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração global
entrando no seguinte:
 
Terminal SG350X#CONFIGURE 
 
Etapa 3. (opcional) para permitir os ajustes da complexidade da senha no interruptor, entra no
seguinte:
 

A complexidade SG350X(config)#passwords permite 
 
Etapa 4. (opcional) para desabilitar os ajustes da complexidade da senha no interruptor, entra no
seguinte:
 
A complexidade das senhas SG350X(config)#no permite 
 
Etapa 5. (opcional) para configurar os requisitos mínimos para uma senha, entra no seguinte:
 
[not manufacturer-name] do [not-username] do [no-repeat number] do [not-current] do [min-classes

number] do [min-length number] da complexidade SG350X(config)#passwords 

As opções são:
 

número do minuto-comprimento — Ajusta o comprimento mínimo da senha. A escala
é 0 a 64 caráteres. O valor padrão é 8.
número das minuto-classes — Ajusta as classes de caráter mínimas tais como letras
maiúsculas, letras minúsculas, números, e caracteres especiais disponíveis em um
teclado padrão. A escala é 0 a 4 classes. O valor padrão é 3.
não-atual — Especifica que a senha nova não pode ser a mesma que a senha atual.
número da nenhum-repetição — Especifica o número máximo de caráteres na senha
nova que pode ser repetida consecutivamente. Zero especificam que não há nenhum
limite em caráteres repetidos. A escala é 0 a 16 caráteres. O valor padrão é 3.
não-username — Especifica que a senha não pode repetir ou inverter o nome de
usuário ou nenhuma variação alcançado mudando a caixa dos caráteres.
não-fabricante-nome — Especifica que a senha não pode repetir ou inverter o nome
do fabricante ou de nenhuma variação alcançado mudando a caixa dos caráteres.
 

Nota: Estes comandos não limpam para fora os outros ajustes. Configurando os ajustes da
complexidade das senhas trabalhe somente como um pino de madeira.
 



Nota: Neste exemplo, a complexidade da senha é ajustada pelo menos aos caráteres 9, não
podida repetir ou inverter o nome de usuário, e não podida ser a mesma que a senha atual.
 
Etapa 6. Inscreva o comando exit ir para trás ao modo de exec privilegiado do interruptor.
 
SG350X(config)#exit 
 
Etapa 7. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes configurados ao
arquivo de configuração de inicialização, entrando no seguinte:
 
Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY 

 
Imprensa (opcional) Y de etapa 8. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que o
alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 

Você deve agora ter configurado os ajustes da complexidade da senha em seu interruptor com o
CLI.
 
Para mostrar os ajustes de configuração da senha no CLI de seu interruptor, faixa clara para
mostrar ajustes de configuração das senhas.
  
Configurar ajustes do envelhecimento de senha
 
O envelhecimento é relevante somente aos usuários do base de dados local com nível de
privilégio 15 e ao configurado permite senhas do nível de privilégio 15. A configuração padrão é
180 dias.
 
Siga estas etapas para configurar os ajustes da complexidade da senha em seu interruptor com o
CLI:
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore aquelas credenciais
pelo contrário.
 

Etapa 2. No modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração global
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entrando no seguinte:
 
Terminal SG350X#CONFIGURE 
 
Etapa 3. Para especificar o ajuste do envelhecimento de senha no interruptor, entre no seguinte:
 
[days] do envelhecimento SG350X(config)#passwords 

dias — Especifica o número de dias antes que uma mudança da senha esteja
forçada. Você pode usar 0 para desabilitar o envelhecimento. A escala é 0 a 365
dias.
 

Nota: Neste exemplo, o envelhecimento de senha é ajustado a 60 dias.
 

Etapa 4. (opcional) para desabilitar o envelhecimento de senha no interruptor, entra no seguinte:
 
Senhas SG350X(config)#no que envelhecem 0 

Etapa 5. (opcional) para retornar o envelhecimento de senha à configuração padrão, entra no
seguinte:
 
Senhas SG350X(config)#no que envelhecem o [days] 

Etapa 6. Inscreva o comando exit ir para trás ao modo de exec privilegiado do interruptor.
 
SG350X(config)#exit 
 
Etapa 7. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes configurados ao
arquivo de configuração de inicialização, entrando no seguinte:
 
Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY 

 
Imprensa (opcional) Y de etapa 8. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que o
alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 

Você deve agora ter configurado os ajustes do envelhecimento de senha em seu interruptor com
o CLI.
 
Para mostrar os ajustes de configuração da senha no CLI de seu interruptor, faixa clara para
mostrar ajustes de configuração das senhas.
  
Mostre ajustes de configuração das senhas
 
O envelhecimento é relevante somente aos usuários do base de dados local com nível de
privilégio 15 e ao configurado permite senhas do nível de privilégio 15. A configuração padrão é



180 dias.
 
Etapa1. No modo de exec privilegiado do interruptor, entre no seguinte:
 
Configuração das senhas SG350X(config)#show 
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