
Fixe a configuração das regras dos dados
sensíveis (SSD) em switch empilhável do Sx500
Series 

Objetivo
 

Fixe o Gerenciamento dos dados sensíveis (SSD) é usado para controlar dados sensíveis
tais como senhas e as chaves firmemente no interruptor, povoam estes dados aos outros
dispositivos, e para fixar a configuração automática. Alcance para ver os dados sensíveis
como o texto simples ou cifrado é fornecido baseou no nível de acesso do configurado pelo
usuário e no método de acesso do usuário. Este artigo explica como controlar regras SSD
nos switch empilhável do Sx500 Series.
 
Nota: Você pode igualmente querer saber controlar as propriedades SSD. Para detalhes
refira o artigo fixam propriedades dos dados sensíveis (SSD) em switch empilhável do
Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

O SSD ordena a configuração
 

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 abre:
 

 



 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar uma regra nova SSD. O indicador da regra SSD
adicionar aparece.
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio desejado do usuário a que a regra SSD aparece. As
opções disponíveis são:
 

• Usuário específico — Dê entrada com o nome de usuário específico a que esta regra se
aplica (este usuário não tem que necessariamente ser definido).
 
• Usuário padrão (Cisco) — A regra aplica-se ao usuário padrão.
 
• Nível 15 — A regra aplica-se a todos os usuários com nível de privilégio 15. Aqui o
usuário pode alcançar o GUI e pode configurar o interruptor. Para mudar as configurações
de privilégios referem a configuração da conta de usuário do artigo em switch empilhável
do Sx500 Series.
 
• Todos — A regra aplica-se a todos os usuários.
 



 
Etapa 4. Clique o botão de rádio que corresponde ao nível de segurança do canal de
entrada a que a regra se aplica no campo do canal. As opções disponíveis são:
 

• Fixe — Esta regra aplica-se somente aos canais seguros (console, SCP, SSH, e
HTTPS), não incluindo os canais SNMP e XML.
 
• Incerto — Esta regra aplica-se somente aos canais incertos (telnet, TFTP, e HTTP), não
incluindo os canais SNMP e XML.
 
• Fixe XML SNMP — Esta regra aplica-se somente ao XML sobre o HTTPS e o SNMPv3
com privacidade.
 
• XML incerto SNMP — Esta regra aplica-se somente ao XML sobre o HTTP ou o
SNMPv1/v2 e o SNMPv3 sem privacidade.
 

 
Etapa 5. Clique o botão de rádio desejado para definir as permissões lidas associadas com
a regra no campo lido da permissão. As opções disponíveis são:
 

• Exclua — O mais de baixo nível da permissão lida e os usuários não são permitidos
receber dados sensíveis em nenhum formulário. Esta opção está disponível somente se
incerto é clicada em etapa 4.



• Texto simples somente — Um de mais alto nível da permissão lida quando comparado
excluir. Esta opção permite que os usuários recebam dados sensíveis somente no formato
do texto simples. Esta opção está disponível somente se incerto é clicada em etapa 4.
 
• Cifrado somente — O nível médio da permissão lida. Esta opção permite que os
usuários recebam dados sensíveis como cifrados somente.
 
• Ambos (texto simples e cifrado) — O mais de nível elevado da permissão lida. Esta
opção permite que os usuários recebam permissões cifrada e do texto simples e é
permitida para obter dados sensíveis como cifrados e formulário de texto simples.
 

 
Etapa 6. Clique o botão de rádio que corresponde ao modo lido desejado do campo de
modo lido padrão. Define a permissão padrão dada a todos os usuários. O padrão leu a
opção do modo não tem uma prioridade mais alta do que o campo lido da permissão. As
opções disponíveis são:
 

• Exclua — Não permite que você leia os dados sensíveis. Esta opção está disponível
somente se incerto é clicada em etapa 4.
 
• Cifrado — Os dados sensíveis são apresentados cifrados.
 
• Texto simples — Os dados sensíveis são apresentados como o texto simples.
 

Etapa 7. Salvaguarda do clique no indicador da regra SSD adicionar. As mudanças são
mostradas na tabela das regras SSD como mostrado abaixo:
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