
Ajustes da autenticação de usuário cliente do
Shell Seguro (ssh) em switch empilhável do
Sx500 Series 

Objetivo
 

A característica do server do Shell Seguro (ssh) permite-o de estabelecer uma sessão SSH
com os switch empilhável do Sx500 Series. Uma sessão SSH é apenas como uma sessão
de Telnet mas é mais segura. A Segurança está obtida pelo dispositivo quando gerencie as
chaves públicas e privadas automaticamente. Estas chaves podem igualmente ser mudadas
pelo usuário. Uma sessão SSH pode ser aberta com o uso do aplicativo da massa de
vidraceiro.
 
Este artigo fornece a informação em como selecionar o método de autenticação para um
cliente SSH. Igualmente explica como estabelecer um nome de usuário e senha para o
cliente SSH em switch empilhável do Sx500 Series. 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração da autenticação de usuário do cliente SSH
 

Esta seção explica como configurar a autenticação de usuário nos switch empilhável do
Sx500 Series.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > o cliente SSH
> a autenticação de usuário SSH. A página da autenticação de usuário SSH abre:
 



 
Etapa 2. Na área da configuração global, clique o botão de rádio para o método de
autenticação de usuário desejado SSH. As opções disponíveis são:
 

• Pela senha — Esta opção deixa-o configurar uma senha para a autenticação de usuário
 
• Pela chave pública RSA — Esta opção deixa-o usar uma chave pública RSA para a
autenticação de usuário. O RSA é usado para a criptografia e a assinatura.
 
• Pela chave pública DSA — Esta opção deixa-o usar uma chave pública DSA para a
autenticação de usuário. O DSA é somente assinando.
 

Etapa 3. Na área das credenciais, no campo de nome de usuário, dê entrada com o nome
de usuário.
 
Etapa 4. Se você escolheu pela senha em etapa 2, a seguir no campo de senha, clique o
método para incorporar a senha. As opções disponíveis são:
 

• Cifrado — Esta opção deixa-o incorporar uma senha criptografada.
 
• Texto simples — Esta opção deixa-o incorporar uma senha do texto simples. O texto
simples está incorporado de modo que você possa entrar ao dispositivo e ver a senha se
você esquece. 
 

Etapa 5. O clique aplica-se para salvar sua configuração de autenticação.
 
Etapa 6. (opcional) para restaurar o nome de usuário padrão e a senha, credenciais do
padrão da restauração do clique.
 
Etapa 7. (opcional) para mostrar os dados sensíveis da página no formato em texto simples,
 dados sensíveis do indicador do clique como o texto simples.
  

Tabela da chave do usuário SSH
 

Esta seção explica como controlar a tabela de usuário SSH nos switch empilhável do Sx500



Series.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > o cliente SSH
> a autenticação de usuário SSH. A página da autenticação de usuário SSH abre:
 

 
 Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da chave que você deseja controlar.
 
Etapa 3. (opcional) para gerar uma chave nova, clique gerencie. A chave nova cancela a
chave verificada.
 
Etapa 4. (opcional) para editar uma chave atual, clique edita. A janela de configuração da
autenticação de cliente SSH da edição aparece.
 

 



As opções que você pode editar são:
 

• Tipo chave — Esta opção deixa-o escolher do tipo chave lista de drop-down o tipo chave
de sua preferência. Você pode escolher o RSA ou o DSA como o tipo chave. O RSA está
usado para a criptografia e a assinatura, quando o DSA for somente assinando.
 
• Chave pública — Neste campo, você pode editar a chave pública atual.
 
• Chave privada — Neste campo, você pode editar a chave privada, e você pode clicar 
cifrado para ver a chave privada atual enquanto um texto cifrado, ou o texto simples para
ver a chave privada atual no texto simples.
 

Etapa 5. O clique aplica-se para salvar suas mudanças.
 

 
Etapa 6. (opcional) para suprimir da chave verificada, supressão do clique.
 
Etapa 7. (opcional) para ver os detalhes da chave verificada, detalhes do clique. Está abaixo
uma imagem dos detalhes da chave do usuário.
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