
Fixe propriedades dos dados sensíveis (SSD)
em switch empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

Fixe o Gerenciamento dos dados sensíveis (SSD) é usado para controlar firmemente dados
sensíveis tais como senhas e chaves no interruptor. Esta informação deve ser fixada
quando é enviada de um dispositivo a um outro dispositivo. O nível de acesso do usuário
determina como os dados sensíveis podem ser vistos, como o texto simples ou os dados
criptografados. As propriedades SSD são um conjunto de parâmetro conjuntamente com as
regras SSD que controlam ajustes tais como como os dados sensíveis são cifrados, a força
da Segurança em arquivos de configuração, e como os dados sensíveis são vistos dentro
da sessão atual. 
 
O objetivo deste documento é ajudar a configurar fixa propriedades dos dados sensíveis
(SSD) em switch empilhável do Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Propriedades SSD
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > fixam o
Gerenciamento > as propriedades de dados sensíveis. A página das propriedades abre:
 



 
Nota: O tipo local atual campo da frase de passagem indica o tipo de frase de passagem
local ajustado inicialmente.
 
Etapa 2. No campo de controle da frase de passagem do arquivo de configuração, clique o
botão de rádio do tipo desejado de controle da frase de passagem. O controle da frase de
passagem do arquivo dá a proteção extra à frase de passagem definida pelo utilizador e aos
dados cifrados com a frase de passagem definida pelo utilizador.
 

• Ilimitado — A frase de passagem definida pelo utilizador é incluída no arquivo de
configuração que é enviado de um dispositivo a outro.
 
• Restrito — A frase de passagem definida pelo utilizador não é incluída no arquivo de
configuração.
 

Etapa 3. (opcional) para permitir o controle da integridade do arquivo, verifica a caixa de
verificação da possibilidade no campo de controle da integridade do arquivo de
configuração. Esta opção protege o arquivo de configuração da alteração.
 
Etapa 4. No campo de modo lido, clique o botão de rádio desejado. As opções disponíveis
são:
 

• Texto simples — Os dados sensíveis são indicados como o texto simples.
 
• Cifrado — Os dados são indicados no formulário criptografado.
 

Etapa 5. O clique aplica-se.
  

Mude a frase de passagem local
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > fixam o
Gerenciamento > as propriedades de dados sensíveis. A página das propriedades abre:
 



 
Etapa 2. Frase de passagem local da mudança do clique para mudar a frase de passagem
local atual. A página local da frase de passagem da mudança abre:
 

 
Nota: O tipo local atual campo da frase de passagem indica a frase de passagem local
atual.
 

 
Etapa 3. No campo local da frase de passagem, clique o botão de rádio da frase de
passagem local desejada:
 

• Padrão — Isto atribui a frase de passagem do padrão.
 
• Definido pelo utilizador (texto simples) — Entre na frase de passagem desejada. Deve
estar entre 8 e 16 caráteres e incluir o uppercase e os caracteres minúsculos, um número,
e um caractere especial.



– Confirme a frase de passagem — Reenter a frase de passagem definida pelo utilizador.
 

Etapa 4. O clique aplica-se.
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