
Autenticação do acesso de gerenciamento Setup
em switch empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

O método de autenticação ajuda os administradores de rede a reservar ou negar o acesso
do dispositivo com os vários métodos como o SSH, o telnet, o RAIO HTTP etc., o
TACACS+, e o Local é os três tipos de Segurança que podem ser permitidos na função da
instalação da autenticação no SG500x Series. Há igualmente uma opção para nenhuma
Segurança a esta presente no interruptor. O RAIO cifra apenas a senha no pacote de
solicitação de acesso que é transferido do cliente ao server. O TACACS+ cifra o corpo
inteiro do pacote. Contudo, deixa um encabeçamento do padrão TACACS+.  O Local
apenas verifica a informação sobre o usuário que é armazenada no interruptor. A
autenticação de usuário ocorre na ordem que os métodos de autenticação estão
selecionados. Se o primeiro método de autenticação não está disponível, o método
selecionado seguinte está usado. Se um método de autenticação falha ou o usuário tem o
insuficiente nível de privilégio, o usuário está negado o acesso ao interruptor.
 
Este artigo explica como atribuir métodos de autenticação aos modos de acesso como o
SSH, o console, o telnet, o HTTP e o HTTPS nos switch empilhável do SG500x Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Instalação da autenticação do acesso de gerenciamento
 

 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a autenticação da Segurança
> do acesso de gerenciamento. A página da autenticação do acesso de gerenciamento 
abre:



 
Etapa 2. Escolha o tipo de aplicativo a que você gostaria de atribuir a autenticação da lista
de drop-down do aplicativo.
 

 
Etapa 3. Escolha o método de autenticação dos métodos opcionais alistam e clicam o ícone
da seta direita para movê-lo para a lista selecionada dos métodos.
 

• A autenticação RADIUS está em um servidor Radius. Um servidor Radius deve ser
configurado.
 
• A autenticação TACACS+ está em um server TACACS+. Um server TACACS+ deve ser
configurado.
 
• A informação de usuário local é verificada pela informação armazenada no interruptor.
 
• Nenhum — A autenticação não é exigida para alcançar o interruptor.
 



 
Etapa 4. (opcional) escolhe o método dos métodos selecionados e clica o ícone da seta
esquerda para remover dos métodos selecionados e para movê-lo para métodos opcionais.
 
Etapa 5. O clique aplica-se para salvar os ajustes da autenticação.
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