
Criação da porta-chaves em switch empilhável
SG500X 

Objetivo
 

As portas-chaves consistem nas chaves múltiplas que têm uma vida associada com elas. A
vida permite a mudança automática das senhas/chaves de modo que o administrador não
tenha que mudar a senha em todos os dispositivos manualmente. As portas-chaves são
úteis autorizar conexões de rede entre dispositivos. As portas-chaves são usadas com o
protocolo de informação de roteamento protocolo de informação de roteamento (RIPv2). 
 
Este artigo explica como criar uma porta-chaves nos switch empilhável da série SG500X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável da série SG500X
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Ajustes da porta-chaves
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web no interruptor, e escolha ajustes da
Segurança > do gerenciamento chave > da porta-chaves. A página dos ajustes da porta-
chaves abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar uma porta-chaves nova. O indicador da porta-
chaves adicionar aparece.
 



 
Etapa 3. Dê entrada com um nome para a porta-chaves no campo da porta-chaves.
 



 
Etapa 4. Incorpore um valor para identificar a chave no campo chave do identificador. 
 



 
Etapa 5. Inscreva uma corda no campo chave da corda. Esta corda atua como uma senha.
Se um outro dispositivo tem a mesma corda chave os dispositivos estão permitidos trocar a
informação.
 



 
Etapa 6. Clique o botão de rádio que corresponde com a vida desejada da aceitação e
desejados enviam a vida na vida da aceitação e envie campos da vida respectivamente. A
vida da aceitação é quanto tempo o chave-identificador é válido receber pacotes. O tempo
da vida da emissão é quanto tempo o chave-identificador é válido enviar pacotes.
 

• Sempre válido — Não há nenhum limite à vida do chave-identificador. A chave é sempre
válida.
 
• Definido pelo utilizador — A vida da chave é limitada.
 



 
Etapa 7. Se o botão de rádio definido pelo utilizador é clicado no campo da vida da
aceitação, incorpore estes valores aos campos imediatamente abaixo do campo da vida da
aceitação. Se o botão de rádio definido pelo utilizador é clicado no campo da vida da
emissão incorpore estes valores aos campos imediatamente abaixo do campo da vida da
emissão.
 

• Data de início — Esta é a data a mais adiantada que o chave-identificador é válido. O
formato é o Ano-Mês-dia (YYYY-MMM-DD).
 
• Horas inicial — Este é o tempo o mais adiantado que o chave-identificador é válido. O
formato é HH: MILÍMETRO: SS (hora: Minuto: Em segundo).
 



 
Etapa 8. Clique o botão de rádio que corresponde com o tempo desejado do fim sob o
campo da vida da aceitação. Clique o botão de rádio que corresponde com o tempo
desejado do fim sob o campo da vida da emissão.
 

• Infinito — Não há nenhum limite à vida do chave-identificador. A chave não tem nenhuma
hora do fim.
 
• Duração — Há um limite à vida do chave-identificador.
 



 
Etapa 9. Se o botão de rádio da duração é clicado no campo do tempo do fim sob o campo
da vida da aceitação, entre no intervalo de tempo que o chave-identificador é válido na
correspondência os dias, horas, minutos, e secunde campos.  Se o botão de rádio da
duração é clicado no campo do tempo do fim sob o campo da vida da emissão entre no
intervalo de tempo que o chave-identificador é válido nos dias correspondentes, horas,
minutos, e secunde campos.
 
Nota: Os campos dos dias, das horas, dos minutos, e dos segundos devem ser
completados. Um espaço vazio é inválido.
 
Etapa 10. O clique aplica-se para salvar a configuração. 
 
Etapa 11. (opcional) para adicionar uma outra chave à mesma porta-chaves, clique adiciona
 e repete etapas 3 para pisar 10 com o mesmo valor no campo da porta-chaves em etapa
3. 
 



 
 

 
Etapa 12. (Opcional) para ver as chaves associou com uma porta-chaves particular, 
configurações chave do clique na página dos ajustes da porta-chaves. 
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