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Inleiding

Dit document biedt configuratievoorbeelden die verklaren hoe te om verschillende Layer 2
authenticatietypen op een Cisco draadloze geïntegreerde vaste-configuratierouter voor draadloze
connectiviteit met Security ApparaatManager (DSM) te configureren.



Voorwaarden

Vereisten

Zorg ervoor dat u aan deze vereisten voldoet voordat u deze configuratie probeert:

Kennis van hoe u de basisparameters van Cisco Geïntegreerde services router (ISR) met
DSM kunt configureren

●

Kennis van de manier waarop u de 802.11a/b/g draadloze clientadapter kunt configureren met
het Aironet-desktophulpprogramma (ADU)

●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

Cisco 877W ISR-software voor Cisco IOS®-softwarerelease 12.3(8)YI1●

Cisco versie 2.4.1 geïnstalleerd op ISR●

Laptop met Aironet desktophulpprogramma versie 3.6●

802.11a/b/g clientadapter voor firmware versie 3.6●

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Cisco DSM is een intuïtief, op web-gebaseerd apparaat-beheer gereedschap voor Cisco IOS op
software gebaseerde routers. Cisco PDM vereenvoudigt router en veiligheidsconfiguratie door
slimme tovenaars, die klanten snel en gemakkelijk helpen om de routers van Cisco Systems® in
te voeren, te configureren en te controleren zonder kennis van de Cisco IOS Software
opdrachtregel interface (CLI) te vereisen.

Het is mogelijk om het middel gratis te downloaden van het Software Center op Cisco.com.

kan worden geïnstalleerd onafhankelijk als afzonderlijk exemplaar op elke individuele routers, of
het kan ook op een PC worden geïnstalleerd. Cisco Sdm die op een PC is geïnstalleerd staat u
toe om sdm te gebruiken om andere routers te beheren die juiste IOS beelden op het netwerk
lopen. Nochtans, steunt sdm op een PC niet het terugstellen van de routerconfiguratie aan
Vervaardiging standaard.

Dit document gebruikt het SDM dat op de draadloze router is geïnstalleerd om de router voor
draadloze verificatie te configureren.

Cisco dm communiceert met routers voor twee doeleinden:
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Toegang tot de toepassingsbestanden van Cisco SDM voor download aan PC●

Lees en schrijf de routerconfiguratie en -status●

Cisco DSM gebruikt HTTP(s) om de toepassingsbestanden (sdm.tar, home.tar) naar de pc te
downloaden. Een combinatie van HTTP(s) en telnet/SSH wordt gebruikt om de routerconfiguratie
te lezen en schrijven.

Raadpleeg Cisco Router en Security Apparaat Manager Q&A voor de nieuwste informatie over
routers en IOS-softwarereleases die DSL ondersteunen.

Raadpleeg om Uw router te configureren voor ondersteuning van meer informatie over het gebruik
van Cisco DSM op een router.

Raadpleeg Installeer de DM-bestanden voor instructies om SDM-bestanden op de router of op de
pc te installeren en downloaden.

Configureren

Het document legt uit hoe u deze authenticatietypen via dm kunt configureren:

Open verificatie met EFN-encryptie●

Met MAC-verificatie openen●

Gedeelde verificatie●

802.1x/verlengbare verificatie-protocol (EAP)-verificatie●

Vooraf gedeelde sleutel (PSK)-verificatie (Wi-Fi Protected Access)●

WAP-verificatie●

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden
beschreven.

Opmerking: Gebruik het Opname Gereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer
informatie te verkrijgen over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:
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Deze instelling gebruikt de lokale RADIUS-server op de draadloze ISR om draadloze clients te
authenticeren met behulp van 802.1x-verificatie.

Configureer de router voor bestandstoegang

Voltooi deze stappen om de router door middel van een dm toegang te geven:

Configureer de router voor http/https-toegang met behulp van de procedure die is uitgelegd
in het configureren van uw router om DM te ondersteunen.

1.

Pas een IP-adres aan de router met deze stappen aan:
Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#interface fastEthernet 0

Router(config-if)#ip address10.77.244.197 255.255.255.224

        % IP addresses cannot be configured on L2 links.

In de 871W router, kunt u zo'n foutmelding krijgen. Deze foutmelding toont aan dat Fast
Ethernet 0 een Layer 2-link is waarop u geen IP-adres kunt configureren.

2.

Om deze kwestie te overwinnen, om een Layer 3 (VLAN) interface te maken en een IP adres
op het zelfde met deze stappen toe te wijzen:
Router(config)#interface Vlan1

Router(config-if)#ip address 10.77.244.197 255.255.255.224

3.

Laat dit VLAN op Layer 2 Fast Ethernet 0 interface met deze stappen toe. Dit document
vormt een snelle Ethernet-interface als een interface voor VLAN1. U kunt deze ook
configureren als een toegangsinterface en VLAN1 op de interface per uw netwerkinstelling
toestaan.

4.

//www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps5318/prod_installation_guide09186a00803e4727.html#wp70999


Router(config)#interface fastEthernet 0

Router(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Router(config-if)#switchport trunk allowed vlan add vlan1

!--- This command allows VLAN1 through the fast ethernet interface. !--- In order to allow

all VLANs through this interface, issue the !--- switchport trunk allowed vlan add all

command on this interface.

Opmerking: Dit voorbeeld veronderstelt dat de basisrouter en draadloze configuraties al op
de router worden uitgevoerd. Daarom is de volgende stap om meteen de draadloze
toepassing op de router te lanceren om authenticatieparameters te configureren.

Start de draadloze SDM-toepassing op de router

Voltooi deze stappen om de draadloze toepassing te starten:

Start slechts een browser door het IP adres van uw router te openen en in te voeren.U wordt
gevraagd een Security Waarschuwingsvenster van Web te aanvaarden of te weigeren dat er
zo
uitziet:

1.

Klik op Ja om verder te gaan.2.
Voer in het venster dat verschijnt de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het voorrecht
level_15 in om toegang tot de router te krijgen.In dit voorbeeld wordt admin als
gebruikersnaam en wachtwoord

3.



gebruikt:
Klik op OK om verder te gaan. Voer dezelfde informatie in waar deze nodig is.4.
Klik op Ja en OK zoals van toepassing in de resulterende pagina's om de toepassing te
starten.Aangezien de toepassing sm wordt geopend, wordt u door een venster van het
veiligheidsalarm gevraagd om een ondertekend veiligheidscertificaat te aanvaarden.

5.

Klik op Ja om het ondertekende certificaat te
aanvaarden.

6.



De resulterende hoofdpagina van Cisco router en het SDM zien er als volgt
uit:

Op deze pagina klikt u op Configureren bovenaan om het venster van de router met modi te
starten.

7.

Selecteer in het venster Configuration Mode de optie Interfaces en verbindingen in de kolom
Taken die aan de linkerkant van deze pagina verschijnt.

8.

Klik in het venster Interfaces en verbindingen op het tabblad Connection.Dit maakt een lijst
van alle beschikbare interfaces die op de router moeten worden geconfigureerd.

9.

Om de draadloze toepassing te starten, kiest u Draadloos uit de lijst met interfaces. Klik
vervolgens op Draadloze toepassing starten.Dit screenshot legt de stappen 8, 9 en 10
uit:

10.



Dit lanceert de Draadloze Toepassing sm in een afzonderlijk venster waar verschillende
authenticatietypen kunnen worden gevormd.De draadloze de homepage van de toepassing
sm ziet als
dit:



Merk op dat de Software Status uitgeschakeld is en dat de Hardware Status van de radio
(draadloze) interface Down is omdat er geen SSID op de interface is ingesteld. Daarna,
vormt u de SSIDs en de authenticatietypen op deze radio interface zodat draadloze klanten
door deze interface kunnen communiceren.

Open verificatie met EFN-encryptie configureren

Open authenticatie is een ongeldig authenticatiealgoritme. Het toegangspunt (AP) zal elk verzoek
om authenticatie verlenen. Open authenticatie maakt elke netwerktoegang voor apparaten
mogelijk. Als geen encryptie op het netwerk wordt toegelaten, kan elk apparaat dat SSID van AP
kent toegang tot het netwerk krijgen. Als de encryptie van EFN op een AP wordt toegelaten, wordt
de sleutel van de EVN zelf een middel van toegangscontrole. Als een apparaat niet de juiste
sleutel van EFG heeft, zelfs al is de authenticatie succesvol, zal het apparaat geen gegevens door
AP kunnen verzenden. Het kan ook geen gegevens decrypteren die van AP worden verstuurd.

Raadpleeg Open verificatie op het access point voor meer informatie.

Dit voorbeeld gebruikt deze configuratieparameters voor open authenticatie met de encryptie van
het gebruik van de anti-eenwording.

SSID-naam: openwringen●

VLAN-id: 1●

VLAN IP-adres: 10.1.1.1/16●

DHCP-adresbereik voor de draadloze clients van dit VLAN/SSID: 10.1.1.5/16 - 10.1.1.10/16●

Voltooi deze stappen om open authenticatie aan te passen met draadloos WAN:

//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/12.2_13_JA/configuration/guide/s13auth.html#wp1035025


Op de homepage Draadloze toepassing klikt u op Draadloze services > VLAN om een VLAN
te
configureren.

1.

Selecteer Routing uit de servicesmodule: VLAN-
pagina.

2.



In de diensten: VLAN-routingpagina, maakt het VLAN en wijst het aan de radiointerface
toe.Dit is het configuratievenster van VLAN1 op de radio interface. VLAN1 is hier het
inheemse
VLAN:

3.



Selecteer in de homepage Draadloze toepassing de optie Draadloze beveiliging > SSID
Manager om de SSID en het verificatietype te configureren.

4.

In het beveiligingsprogramma: SSID Manager-pagina, configureren de SSID en toewijzen de
SSID aan het VLAN dat in stap 1 is gemaakt om de SSID op de radio-interface mogelijk te
maken.

5.

Selecteer onder het gedeelte Verificatieinstellingen van deze pagina de optie Verificatie
openen.Dit is het configuratievenster dat deze stappen
uitlegt:

6.



Klik op Toepassen.Opmerking: Het uitrolvak dat overeenkomt met het aanvinkvakje Open
Verificatie impliceert dat open authenticatie kan worden ingesteld naast verschillende
bijkomende authenticatietypen, zoals MAP of MAC-verificatie. In deze paragraaf wordt alleen
gesproken over open authenticatie zonder ADDITIE (zonder additioneel authenticatietype).

7.

Configureer de encryptie van EFN voor deze SSID/VLAN. Selecteer op de pagina Draadloze
startpagina de optie Draadloze beveiliging > Encryption Manager om de
coderingsinstellingen te configureren.In het beveiligingsprogramma: Voer de pagina
Encryption Manager in en stel de encryptiemodus en -toetsen in voor VLAN1.Kies de
encryptie van EFN: Verplicht als de encryptiemodus.Stel de encryptie-toets voor dit VLAN
in.In dit hoofdstuk worden deze instellingen voor de coderingssleutel gebruikt:Sleuf 1 van de
versleuteling: Gebruikt als transmissiesleutelGrootte versleuteling: 40 bitVersleutel van
versleuteling in hexadecimale waarde: 1234567890Opmerking: Dezelfde encryptiesleutel (1,
in dit geval) moet worden gebruikt als de verzendtoets bij de draadloze client. De draadloze
client moet ook met dezelfde belangrijke waarde (1234567890 in dit geval) worden
geconfigureerd voor de draadloze client om met dit WLAN-netwerk te communiceren.Dit
venster legt de volgende stappen
uit:

8.



Deze pagina voor draadloze beveiliging vertegenwoordigt de gehele
configuratie:



Interne DHCP-server voor draadloze clients van dit VLAN configureren

Voltooi deze stappen om een interne DHCP-server op de router te configureren. Dit is een
optionele, doch aanbevolen methode om IP-adres aan draadloze clients toe te wijzen.

In het venster van de sdm aanpasmodus selecteert u Extra taken onder de kolom Taken die
aan de linkerkant van het venster
staat.

1.



Op de pagina Extra taken vouwt u de DHCP-boom uit en kiest u DHCP-pools zoals in dit
voorbeeld wordt getoond. In de kolom van DHCP Pools die aan de rechterkant van deze
pagina wordt getoond, klik op Add om een nieuwe pool van DHCP te
maken.

2.



Specificeer op de pagina Add DHCP Pool de naam DHCP Pool Network, DHCP Pool
Network, Subnet mask, Start IP adres, Eend IP adres en standaard routerparameters zoals
in dit
voorbeeld:

3.



Klik op OK.De interne DHCP-server is ingesteld op de router.4.

Openen met MAC-verificatie

In dit type van authenticatie, zal de draadloze client toegang tot het WLAN-netwerk hebben als het
MAC-adres van de client onder de lijst van toegestane MAC-adressen in de authenticatieserver
valt. AP geeft het MAC-adres van het draadloze client apparaat terug naar een RADIUS-
verificatieserver op uw netwerk en de server controleert het adres met een lijst van toegestane
MAC-adressen. MAC-gebaseerde authenticatie biedt een alternatieve authenticatiemethode voor
clientapparaten die geen MAP-mogelijkheid hebben.

Raadpleeg de MAC-adresverificatie op het netwerk voor meer informatie.

Opmerking: het gehele document gebruikt een lokale RADIUS-server voor MAC-verificatie,
802.1x/EAP-verificatie, evenals WAP-verificatie.

Dit voorbeeld gebruikt deze configuratieparameters voor open met MAC-verificatie:

SSID-naam: openlijk●

//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/12.2_13_JA/configuration/guide/s13auth.html#wp1034875


VLAN-id: 2●

VLAN IP-adres: 10.2.1.1/16●

DHCP-adresbereik voor de draadloze clients van dit VLAN/SSID: 10.2.1.5/16 - 10.2.1.10/16●

Voltooi deze stappen om open te configureren met MAC-verificatie:

Op de homepage Draadloze toepassing klikt u op Draadloze services > VLAN om een VLAN
te configureren.

1.

Selecteer Routing uit de servicesmodule: VLAN-pagina. In de diensten: VLAN-routingpagina,
maakt het VLAN en wijst het aan de radiointerface toe.Dit is het configuratievenster van
VLAN 2 op de radio-
interface:

2.

Configureer de lokale RADIUS-server voor MAC-verificatie. Deze lokale RADIUS-server zal
het MAC-adres van de draadloze client in zijn database bewaren en de client in het WLAN-
netwerk laten of ontkennen als gevolg van de verificatie.Selecteer in de pagina Draadloze
startpagina de optie Draadloze beveiliging > Server Manager om de lokale RADIUS-server te
configureren.

3.



Op de pagina Server Manager moet u het IP-adres, gedeeld geheim en de verificatie- en
accounting-poorten van de RADIUS-server configureren.Omdat het een lokale RADIUS-
server is, is het IP-adres dat is opgegeven het adres van deze draadloze interface. De
gedeelde geheime sleutel die wordt gebruikt zou het zelfde moeten zijn op de AAA
clientconfiguratie.In dit voorbeeld is het gedeelde geheim
cisco.



Klik op Toepassen.Scrolt de pagina omlaag om naar de sectie Default Server Priorities te
kijken. Selecteer in dit gedeelte deze RADIUS-server (10.2.1.1) als de standaard
prioriteitsserver voor MAC-verificatie zoals in dit voorbeeld wordt
getoond:



Om de AAA-client en de gebruikersreferenties te configureren selecteert u Draadloze
beveiliging > lokale RADIUS-server vanaf de draadloze startpagina.Klik op de pagina Local
RADIUS Server op GENERAL SET-
UP.



Op de pagina ALGEMEEN INSTELLEN-UP kunt u de AAA-client en de gedeelde geheime
sleutel configureren zoals wordt weergegeven.Met een lokale RADIUS-serverconfiguratie
zullen het IP-adres van de server en de AAA-client hetzelfde
zijn.



Scrolt neer de pagina ALGEMENE INSTELLING-UP om naar het configuratiescherm van
individuele gebruikers te zoeken. In de sectie Individuele gebruikers moet u het MAC-adres
van de draadloze client configureren als gebruikersnaam en wachtwoord.Schakel het
aanvinkvakje MAC-verificatie alleen in en klik vervolgens op
Toepassen.



Om te voorkomen dat de cliënt af en toe een echtheidsfout heeft begaan, moet u het MAC-
adres van de cliënt in een doorlopend formaat specificeren, zonder dat er een scheiding
optreedt zoals in dit voorbeeld.
Selecteer in de homepage Draadloze toepassing de optie Draadloze beveiliging > SSID
Manager om de SSID en het verificatietype te configureren.In het beveiligingsprogramma:
SSID Manager-pagina, configureren de SSID en toewijzen de SSID aan het VLAN dat in stap
1 is gemaakt om de SSID op de radio-interface mogelijk te maken.Selecteer onder het
gedeelte Verificatieinstellingen van deze pagina de optie Open Verificatie en kies met MAC-
verificatie in het betreffende vervolgkeuzevenster.Om de Prioriteiten van de Server te
configureren kiest u Aanpassen onder MAC Authenticate Server en kiest u het IP adres van
de lokale RADIUS server 10.2.1.1.Dit is een voorbeeld dat deze stap
uitlegt:

4.



Om de interne DHCP-server voor draadloze clients van dit VLAN te configureren voltooit u
de zelfde stappen die in het gedeelte Intern DHCP-server voor draadloze clients van dit
VLAN zijn uitgelegd met deze configuratieparameters:DHCP-poelnaam: VLAN 2DHCP-
glasvezelnetwerk: 10.2.0.0Subnetmasker: 255.255.0.0IP starten: 10.2.1.5IP beëindigen:
10.2.1.10Standaard router 10.2.1.1

5.

802.1x/EAP-verificatie configureren

Dit authenticatietype biedt het hoogste veiligheidsniveau voor uw draadloos netwerk. Door het
MAP te gebruiken om met een MAP-compatibele RADIUS-server te interageren, helpt AP een
draadloos client-apparaat en de RADIUS-server om wederzijdse authenticatie uit te voeren en
leidt hij een dynamische eenwistoegsleutel af. De RADIUS-server verstuurt de sleutel van EFN
naar de AP die deze gebruikt voor alle eenwichtige gegevenssignalen die de client naar de client
stuurt of ontvangt.

Raadpleeg de EAP-verificatie op het netwerk voor meer informatie.

Toelichting: Er zijn verschillende methoden voor MAP-authenticatie beschikbaar. In dit document
wordt uitgelegd hoe u Lichtgewicht Extensible Authentication Protocol (LEAP) kunt configureren
als de EAP-verificatie. LEAP gebruikt de gebruikersnaam en het wachtwoord als
gebruikersreferenties voor authenticatie.

Opmerking: Om EAP-Flexibele verificatie via Secure Tunneling (EAP-FAST) te configureren als
het MAP-verificatietype, zie EAP-FAST versie 1.02 Configuration Guide voor de procedure.

In dit voorbeeld worden deze configuratieparameters gebruikt voor MAP-authenticatie:

//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/12.2_13_JA/configuration/guide/s13auth.html#wp1035193
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SSID-naam: sprong●

VLAN-id: 3●

VLAN IP-adres: 10.3.1.1/16●

DHCP-adresbereik voor de draadloze clients van dit VLAN/SSID: 10.3.1.5/16 - 10.3.1.10/16●

Voltooi deze stappen om MAP-verificatie te configureren:

Herhaal stap 1 en 2 van Configureer open met MAC-verificatie om VLAN met deze
configuratieparameters te maken en te configureren:VLAN-id: 3IP-adres radio-interface:
10.3.1.1subnetmasker: 255.255.0.0

1.

Stel vervolgens de lokale RADIUS-server in voor clientverificatie. Om dit te kunnen uitvoeren,
herhaalt u stappen 3a tot 3c van het configureren openen met MAC-verificatie met deze
configuratieparameters:IP-adres van RADIUS-server: 10.3.1.1Gedeeld geheim: CiscoDit is
het configuratiescherm dat de stap 2 van de MAP-authenticatie
verklaart:

2.

Blader naar de pagina om het gedeelte Prioriteiten voor de standaardserver te bekijken.
Selecteer in dit gedeelte deze RADIUS-server (10.3.1.1) als de standaardprioriteitsserver
voor EAP-verificatie zoals in dit voorbeeld wordt
getoond.

3.



Herhaal stappen 3e en 3f van het configureren Open met MAC-verificatie.4.
Herhaal stap 3g en 3h van Configureer open met MAC-verificatie met deze
configuratieparameters voor EAP-verificatie:AAA client-IP-adres: 10.3.1.1Gedeeld geheim:
CiscoOnder de sectie Individuele gebruikers moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord
als gebruiker1 configureren.

5.

Selecteer in de homepage Draadloze toepassing de optie Draadloze beveiliging > SSID
Manager om de SSID en het verificatietype te configureren.In het beveiligingsprogramma:
SSID Manager-pagina, stel de SSID in en wijs de SSID toe aan het VLAN dat in stap 1 is
gemaakt om de SSID op de radio-interface mogelijk te maken.Selecteer onder het gedeelte
Verificatieinstellingen van deze pagina de optie Verificatie openen en kies EAP-verificatie in
het betreffende uitrolvak. Selecteer ook het MAP-verificatietype netwerk.Om de prioriteiten
van de Server te configureren kiest u Aanpassen onder EAP Authenticate Server en kiest u
het IP adres van de lokale RADIUS server 10.3.1.1.Hier is een voorbeeld dat deze stappen
verklaart:

6.



Om de interne DHCP-server voor draadloze clients van dit VLAN te configureren voltooit u
de zelfde stappen die in het gedeelte Intern DHCP-server voor draadloze clients van dit
VLAN zijn uitgelegd met deze configuratieparameters:DHCP-pools: VLAN 3DHCP-
glasvezelnetwerk: 10.3.0.0Subnetmasker: 255.255.0.0IP starten: 10.3.1.5IP beëindigen:
10.3.1.10Standaard router 10.3.1.1

7.

Configureer het apparaat dat voor dynamisch sleutelbeheer wordt gebruikt bij succesvolle
verificatie van de draadloze client.Selecteer op de pagina Draadloze startpagina de optie
Draadloze beveiliging > Encryption Manager om de coderingsinstellingen te configureren.Op
het scherm Wireless Security > Encryption Manager op de security: Voer 3 in voor
Encryption Manager-pagina en -toetsen voor VLAN in.Kies Cijfer als de encryptiemodus en
kies een algoritme van de Encryptie in het vervolgkeuzevenster.Dit voorbeeld gebruikt TKIP
als algoritme van het
Gebruik:

8.



Opmerking: Terwijl het configureren van meerdere authenticatietypen op een draadloze
router door middel van een dm, is het soms niet mogelijk om twee verschillende
authenticatietypen te configureren die allebei algoritmische encryptie op dezelfde router
gebruiken. In dergelijke gevallen, zou de encryptie die door middel van middel van het middel
wordt gevormd niet op de router kunnen worden toegepast. Om dit te overwinnen, moet u
deze authenticatietypen door CLI configureren.

Gedeelde verificatie configureren

Cisco biedt gedeelde belangrijke authenticatie om aan de IEEE 802.11b-standaard te voldoen.

Tijdens gedeelde zeer belangrijke authenticatie, stuurt AP een niet gecodeerde sms'je naar elk
apparaat dat probeert te communiceren met AP. Het apparaat dat om verificatie verzoekt,
versleutelt de challenge tekst en stuurt deze terug naar het AP. Als de challenge tekst correct is
versleuteld, kunt u met AP het verzoekende apparaat authentiseren. Zowel de niet-gecodeerde
uitdaging als de gecodeerde uitdaging kunnen worden gevolgd. Dit laat echter de AP open om
aan te vallen van een indringer die de sleutel van de EVN berekent door de niet gecodeerde en
gecodeerde tekstkoorden te vergelijken.

Raadpleeg de Shared Key Verificatie naar het access point voor meer informatie.

Dit voorbeeld gebruikt deze configuratieparameters voor gedeelde authenticatie:

SSID-naam: gedeeld●

VLAN-id: 4●

VLAN IP-adres: 10.4.1.1/16●
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DHCP-adresbereik voor de draadloze clients van dit VLAN/SSID: 10.4.1.5/16 - 10.4.1.10/16●

Voltooi deze stappen om gedeelde verificatie te configureren:

Herhaal stap 1 en 2 van Configureer open met MAC-verificatie om VLAN met deze
configuratieparameters te maken en te configureren:VLAN-id: 4IP-adres radio-interface:
10.4.1.1subnetmasker: 255.255.0.0

1.

Selecteer in de homepage Draadloze toepassing de optie Draadloze beveiliging > SSID
Manager om de SSID en het verificatietype te configureren.In het beveiligingsprogramma:
SSID Manager-pagina, configureren de SSID en toewijzen de SSID aan het VLAN dat in stap
1 is gemaakt om de SSID op de radio-interface mogelijk te maken.Selecteer onder het
gedeelte Verificatieinstellingen van deze pagina de optie Gedeelde verificatie.Hier is het
configuratiescherm dat deze stappen
uitlegt:

Klik op Toepassen.

2.

Configureer de encryptie van EFN voor deze SSID/VLAN. Omdat het de gedeelde
sleutelauthenticatie is, wordt dezelfde toets ook gebruikt voor authenticatie. Selecteer op de
pagina Draadloze startpagina de optie Draadloze beveiliging > Encryption Manager om de
coderingsinstellingen te configureren.In het beveiligingsprogramma: Voer een pagina voor
Encryption Manager in voor 4voor Set encryptie-mode en -toetsen voor VLAN.Kies de
encryptie van EFN: Verplicht als de encryptiemodus.Stel de encryptie-toets voor dit VLAN
in.In dit hoofdstuk worden deze instellingen voor de coderingssleutel gebruikt:Sleutelsleuf 1:
Gebruikt als transmissiesleutelSleutelgrootte versleutelen: 40 bitVersleutel van versleuteling
in hexadecimale waarde: 1234567890Opmerking: Dezelfde encryptiesleutel (1, in dit geval)
moet worden gebruikt als de verzendtoets bij de draadloze client. De draadloze client moet

3.



ook met dezelfde belangrijke waarde (1234567890 in dit geval) worden geconfigureerd voor
de draadloze client om met dit WLAN-netwerk te communiceren.Dit configuratiescherm legt
de volgende stappen
uit:

Om de interne DHCP-server voor draadloze clients van dit VLAN te configureren voltooit u
de zelfde stappen die zijn uitgelegd in het configureren van interne DHCP-server voor
draadloze clients van dit VLAN-gedeelte van dit document met deze
configuratieparameters:DHCP-pools: VLAN 4DHCP-glasvezelnetwerk:
10.4.0.0Subnetmasker: 255.255.0.0IP starten: 10.4.1.5IP beëindigen: 10.4.1.10Standaard
router 10.4.1.1

4.

WAP-verificatie configureren

WAP is een op standaarden gebaseerde, interoperabele beveiligingsverbetering die het niveau
van gegevensbescherming en toegangscontrole voor bestaande en toekomstige draadloze LAN-
systemen sterk verhoogt. WAP-sleutelbeheer ondersteunt twee elkaar uitsluitende beheertypen:
WAP en WAP-PSK.

Raadpleeg WAP-sleutelbeheer gebruiken voor meer informatie.

Met behulp van het beheer van de WAP-toets, maken cliënten en de authenticatieserver onderling
een echtheidscontrole uit met behulp van een MAP-verificatiemethode en genereren de client en
server een paarsgewijze master key (PMK). Met behulp van WAP genereert de server dynamisch
PMK en geeft deze door aan de AP.
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Dit voorbeeld gebruikt deze configuratieparameters voor de authenticatie van WAP:

SSID-naam: wpa●

VLAN-id: 5●

VLAN IP-adres: 10.5.1.1/16●

DHCP-adresbereik voor de draadloze clients van dit VLAN/SSID: 10.5.1.5/16 - 10.5.1.10/16●

Voltooi deze stappen om WAP-verificatie te configureren:

Herhaal stap 1 en 2 van Configureer open met MAC-verificatie om VLAN met deze
configuratieparameters te maken en te configureren:VLAN-id: 5IP-adres radio-interface:
10.5.1.1subnetmasker: 255.255.0.0

1.

Omdat WAP een belangrijke beheerstandaard is, moet u het algoritme configureren dat
gebruikt wordt voor het beheer van de WAP-toets.Selecteer op de pagina Draadloze
startpagina de optie Draadloze beveiliging > Encryption Manager om de
coderingsinstellingen te configureren.Op het scherm Wireless Security > Encryption Manager
op de security: Voer een pagina voor Encryption Manager in 5 voor Set Encryption Mode en
Keys voor VLAN.Kies Cijfer als Coderingsmodus en kies een algoritme voor codering van het
type Cipher in het uitrolvak.Dit voorbeeld gebruikt TKIP als algoritme van het
Gebruik:

Opmerking: Terwijl het configureren van meerdere authenticatietypen op een draadloze
router door middel van een dm, is het soms niet mogelijk om twee verschillende
authenticatietypen te configureren die allebei algoritmische encryptie op dezelfde router
gebruiken. In dergelijke gevallen, zou de encryptie die door middel van middel van het middel
wordt gevormd niet op de router kunnen worden toegepast. Om dit te overwinnen, moet u
deze authenticatietypen door CLI configureren.

2.



De volgende stap is om lokale RADIUS-server te configureren voor verificatie van klanten.
Om dit te kunnen uitvoeren, herhaalt u stappen 3a tot 3c van het configureren openen met
MAC-verificatie met deze configuratieparameters:IP-adres van RADIUS-server:
10.5.1.1Gedeeld geheim: CiscoBlader naar de pagina Server Manager om naar het gedeelte
Default Server Priorities te kijken. Selecteer in dit gedeelte deze RADIUS-server (10.5.1.1)
als de standaardprioriteitsserver voor EAP-verificatie zoals in dit voorbeeld wordt
getoond:

Herhaal stappen 3e en 3f van het configureren Open met MAC-verificatie.Herhaal stap 3g en
3h van Configureer open met MAC-verificatie met deze configuratieparameters voor EAP-
verificatie:AAA client-IP-adres: 10.5.1.1Gedeeld geheim: CiscoOnder de sectie Individuele
Gebruikers dient u de gebruikersnaam en het wachtwoord in te stellen als user2.

3.

Om WAP voor een SSID in te schakelen, moet u het openen met EAP of het Netwerk EAP
op SSID inschakelen. Om netwerk EAP, op de Draadloze homepage van de Toepassing in
staat te stellen, selecteer Draadloze Veiligheid > SSID Manager om SSID en het
authenticatietype te vormen.In het beveiligingsprogramma: SSID Manager-pagina,
configureren de SSID en toewijzen de SSID aan het VLAN dat in stap 1 is gemaakt om de
SSID op de radio-interface mogelijk te maken.Selecteer onder het gedeelte
Verificatieinstellingen van deze pagina de optie Verificatie openen en kies EAP-verificatie in
het betreffende uitrolvak. Selecteer ook het MAP-verificatietype netwerk.Om de Prioriteiten
van de Server te configureren kiest u Aanpassen onder EAP Authenticate Server en kiest u
het IP adres van de lokale RADIUS server 10.5.1.1.Hier is een voorbeeld dat deze stappen
verklaart:

4.



Scrolt door de pagina van SSID Manager om naar het geauthentiseerde gedeelte van het
Key Management te zoeken.

5.

Selecteer in dit gedeelte de optie Verplicht in het vervolgkeuzevenster Key Management en
stel het dialoogvenster WAP in.Dit is het configuratievenster dat deze stappen
uitlegt:

6.



Klik op Toepassen.7.
Om de interne DHCP-server voor draadloze clients van dit VLAN te configureren voltooit u
de zelfde stappen die zijn uitgelegd in het configureren van interne DHCP-server voor
draadloze clients van dit VLAN-gedeelte van dit document met deze
configuratieparameters:DHCP-poelnaam: VLAN 5DHCP-glasvezelnetwerk:
10.5.0.0Subnetmasker: 255.255.0.0IP starten: 10.5.1.5IP beëindigen: 10.5.1.10Standaard
router 10.5.1.1

8.

WAP-PSK-verificatie configureren

Het andere type van het de sleutel van het WAP beheer wordt genoemd. WAP-PSK wordt
gebruikt ter ondersteuning van WAP op een draadloos LAN waar 802.1x-gebaseerde verificatie
niet beschikbaar is. Met dit type, moet u een vooraf gedeelde sleutel op AP vormen. U kunt de
vooraf gedeelde toets als ASCII of hexadecimale tekens invoeren. Als u de toets als ASCII-tekens
invoert, voert u tussen 8 en 63 tekens in. AP breidt de toets uit met behulp van het proces dat is
beschreven in de Password-Based Cryptografie Standard (RFC2898). Als u de toets als
hexadecimale tekens invoert, moet u 64 hexadecimale tekens invoeren.

In dit voorbeeld worden deze configuratieparameters voor de WAP-PSK-verificatie gebruikt:

SSID-naam: wpa-psk●

VLAN-id: 6●

VLAN IP-adres: 10.6.1.1/16●

HCP-adresbereik voor de draadloze klanten van dit VLAN/SSID: 10.6.1.5/16 - 10.6.1.10/16●

Voltooi deze stappen om WAP-PSK te configureren:



Herhaal stap 1 en 2 van Configureer open met MAC-verificatie om VLAN met deze
configuratieparameters te maken en te configureren:VLAN-id: 6IP-adres radio-interface:
10.6.1.1subnetmasker: 255.255.0.0

1.

Omdat WAP-PSK een zeer belangrijke beheerstandaard is, moet u het algoritme
configureren dat gebruikt wordt voor het beheer van de WAP-toets.Selecteer op de pagina
Draadloze startpagina de optie Draadloze beveiliging > Encryption Manager om de
coderingsinstellingen te configureren.In het venster Wireless Security > Encryption Manager
op de security: Voer een pagina voor Encryption Manager in 6 voor Set Encryption Mode en
Keys voor VLAN.Kies Cijfer als Coderingsmodus en kies een algoritme voor codering van het
type Cipher in het uitrolvak.In dit voorbeeld wordt TKIP+128 bit gebruikt als het algoritme
Cipher.

Opmerking: Terwijl het configureren van meerdere authenticatietypen op een draadloze
router door middel van een dm, is het soms niet mogelijk om twee verschillende
authenticatietypen te configureren die allebei algoritmische encryptie op dezelfde router
gebruiken. In dergelijke gevallen, zou de encryptie die door middel van middel van het middel
wordt gevormd niet op de router kunnen worden toegepast. Om dit te overwinnen, moet u
deze authenticatietypen door CLI configureren.

2.

Om WAP-PSK voor een SSID toe te laten, moet u open authenticatie op SSID toestaan. Om
open authenticatie mogelijk te maken, herhaal stap 6 van het configureren van open
verificatie met de EFM-encryptie.Dit is het configuratievenster van WAP-
PSK:

3.



Scrolt door de pagina van SSID Manager om naar het geauthentiseerde gedeelte van het
Key Management te zoeken.

4.

In deze sectie kiest u verplicht uit het vervolgkeuzevenster Key Management, schakelt u het
aankruisvakje WAP in en voert u de voorgedeelde sleutel van WAP in ASCII- of
hexadecimale indeling in.Dit voorbeeld gebruikt het ASCII-formaat. Hetzelfde formaat moet
worden gebruikt bij de configuratie van de clientzijde. Dit is het configuratievenster dat stap 5
uitlegt:

5.



De voorgedeelde sleutel van WAP die in deze configuratie wordt gebruikt is 1234567890.
Klik op Toepassen.6.
Om de interne DHCP-server voor draadloze clients van dit VLAN te configureren voltooit u
de zelfde stappen die zijn uitgelegd in het configureren van interne DHCP-server voor
draadloze clients van dit VLAN-gedeelte van dit document met deze
configuratieparameters:DHCP-poelnaam: VLAN 6DHCP-glasvezelnetwerk:
10.6.0.0Subnetmasker: 255.255.0.0IP starten: 10.6.1.5IP beëindigen: 10.6.1.10Standaard
router 10.6.1.1

7.

Draadloze clientconfiguratie

Nadat u ISR door middel van hierdm vormt, moet u de draadloze client voor de verschillende
authenticatietypen configureren zodat de router deze draadloze clients kan authenticeren en
toegang tot het WLAN-netwerk kan verschaffen. Dit document gebruikt ADU voor de configuratie
van de clientzijde.

Draadloze client configureren voor Open Verificatie met EFN-encryptie

Voer de volgende stappen uit:

Klik in het venster Profile Management op de ADU op New om een nieuw profiel te
maken.Een nieuw venster toont waar u de configuratie voor open authenticatie kunt instellen.

1.

Voer onder het tabblad Algemeen de naam van het profiel en de SSID in die de clientadapter
zal gebruiken.In dit voorbeeld zijn de Profile Name en SSID openwep.Opmerking: SSID moet

2.



overeenkomen met de SSID die u op ISR hebt ingesteld voor open
verificatie.

Klik op het tabblad Beveiliging en laat de beveiligingsoptie als Vooraf gedeelde sleutel
(Statische Wi-Fi) voor de EFN-encryptie achter.

3.

Klik op Configureren en definieer de vooraf gedeelde toets zoals in dit
voorbeeld:

4.



Klik op het tabblad Advanced op de pagina Profile Management en stel de 802.11-
verificatiemodus in als Open voor open
verificatie.

5.



Om open met de authenticatie van draadloos te verifiëren, activeer de openings SSID
gevormd.

6.

Controleer of de draadloze client met succes is geassocieerd met de router. Dit kan in detail
van de draadloze router worden geverifieerd met behulp van de show dot11 associaties
opdracht.Hierna volgt een voorbeeld:
Router#show dot11 associations

7.



802.11 Client Stations on Dot11Radio0:

SSID [openwep] :

MAC Address    IP address      Device        Name            Parent         State

0040.96ac.e657 10.1.1.5        CB21AG/PI21AG client          self           Assoc

Others:  (not related to any ssid)

Draadloze client configureren voor openen met MAC-verificatie

Voer de volgende stappen uit:

Klik in het venster Profile Management op de ADU op New om een nieuw profiel te
maken.Een nieuw venster toont waar u de configuratie voor open authenticatie kunt instellen.

1.

Voer onder het tabblad Algemeen de naam van het profiel en de SSID in die de clientadapter
zal gebruiken.In dit voorbeeld zijn de Profile Name en SSID openlijk.Opmerking: SSID moet
overeenkomen met de SSID die u op ISR hebt ingesteld voor open
verificatie.

2.

Klik op het tabblad Beveiliging en laat de beveiligingsoptie als Geen open met MAC-
verificatie. Klik vervolgens op
OK.

3.



Om open met MAC-verificatie te controleren, activeert u de geconfigureerde openingskaart
SSID.

4.

Controleer of de draadloze client met succes is geassocieerd met de router. Dit kan in detail
van de draadloze router worden geverifieerd met behulp van de show dot11 associaties
opdracht.Hierna volgt een voorbeeld:
Router#show dot11 associations

802.11 Client Stations on Dot11Radio0:

5.



SSID [openmac] :

MAC Address    IP address      Device        Name            Parent         State

0040.96ac.e657 10.2.1.5        CB21AG/PI21AG client1         self           MAC-Assoc

SSID [openwep] :

Others:  (not related to any ssid)

Draadloze client configureren voor 802.1x/EAP-verificatie

Voer de volgende stappen uit:

Klik in het venster Profile Management op de ADU op New om een nieuw profiel te
maken.Een nieuw venster toont waar u de configuratie voor open authenticatie kunt instellen.

1.

Voer onder het tabblad Algemeen de naam van het profiel en de SSID in die de clientadapter
zal gebruiken.In dit voorbeeld gaan de Profile Name en SSID open.Opmerking: de SSID
moet overeenkomen met de SSID die u op de ISR hebt ingesteld voor 802.1x/EAP-
verificatie.

2.

Klik onder Profile Management op het Security tabblad, stel de beveiligingsoptie in als 802.1x
en kies het juiste EAP-type.In dit document wordt LEAP gebruikt als het MAP-type voor
authenticatie.

3.

Klik op Configureren om de LEAP-instellingen voor gebruikersnaam en wachtwoord te
configureren.

Onder de instellingen voor de gebruikersnaam en het wachtwoord kiest dit voorbeeld om
handmatig te vragen voor Gebruikersnaam en Wachtwoord, zodat de client wordt gevraagd

4.



de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord in te voeren terwijl hij probeert verbinding
te maken met het netwerk.
Klik op
OK.

5.

Om MAP-verificatie te controleren, activeert u de geconfigureerde leap SSID. U wordt
gevraagd een LEAP-gebruikersnaam en -wachtwoord in te voeren. Voer zowel de
aanmeldingsgegevens in als gebruikersgroep1 en klik op
OK.

6.



Controleer of de draadloze client beveiligd is en toegewezen is aan een IP-adres. Dit kan
duidelijk worden geverifieerd vanuit het ADU-
statusvenster.

Hier is de equivalente uitvoer van de CLI van de router:
Router#show dot11 associations

802.11 Client Stations on Dot11Radio0:

SSID [leap] :

MAC Address    IP address      Device        Name            Parent         State

0040.96ac.e657 10.3.1.5        CB21AG/PI21AG client2         self           EAP-Assoc

SSID [openmac] :

SSID [openwep] :

7.



Others:  (not related to any ssid)

Draadloze client voor gedeelde verificatie configureren

Voer de volgende stappen uit:

Klik in het venster Profile Management op de ADU op New om een nieuw profiel te
maken.Een nieuw venster toont waar u de configuratie voor open authenticatie kunt instellen.

1.

Voer onder het tabblad Algemeen de naam van het profiel en de SSID in die de clientadapter
zal gebruiken.In dit voorbeeld worden de Profile Name en SSID gedeeld.Opmerking: SSID
moet overeenkomen met de SSID die u op ISR hebt ingesteld voor open verificatie.

2.

Klik op het tabblad Beveiliging en laat de beveiligingsoptie als Vooraf gedeelde sleutel
(Statische Wi-Fi) voor de EFN-encryptie achter. Klik vervolgens op
Configureren.

3.

Defineer de pre-gedeeld toets zoals in dit
voorbeeld:

4.



Klik op OK.5.
Klik onder Profile Management op het Advanced tabblad en stel de 802.11-verificatiemodus
in als Gedeeld voor gedeelde verificatie.

6.

Om gedeelde authenticatie te verifiëren, activeer de gedeelde SSID gevormd.7.
Controleer of de draadloze client met succes is geassocieerd met de router. Dit kan in detail
van de draadloze router worden geverifieerd met behulp van de show dot11 associaties
opdracht.Hierna volgt een voorbeeld:
Router#show dot11 associations

802.11 Client Stations on Dot11Radio0:

SSID [shared] :

MAC Address    IP address      Device        Name            Parent         State

0040.96ac.e657 10.4.1.5        CB21AG/PI21AG WCS             self           Assoc

8.

Draadloze client voor WAP-verificatie configureren

Voer de volgende stappen uit:

Klik in het venster Profile Management op de ADU op New om een nieuw profiel te
maken.Een nieuw venster toont waar u de configuratie voor open authenticatie kunt instellen.

1.

Voer onder het tabblad Algemeen de naam van het profiel en de SSID in die de clientadapter
zal gebruiken.In dit voorbeeld zijn de Profile Name en SSID wpa.Opmerking: SSID moet
overeenkomen met de SSID die u op ISR voor WAP (met EAP)-verificatie hebt ingesteld.

2.

Klik onder Profielbeheer op het tabblad Beveiliging, stel de beveiligingsoptie in als
WAP/WAP2/CCKM en kies het juiste MAP/WAP2/CCKM.In dit document wordt LEAP
gebruikt als het MAP-type voor authenticatie.

3.

Klik op Configureren om de LEAP-instellingen voor gebruikersnaam en wachtwoord te
configureren.

4.



Onder de instellingen voor de gebruikersnaam en het wachtwoord kiest dit voorbeeld
handmatig naar Gebruikersnaam en Wachtwoord te vragen, zodat de client wordt gevraagd
de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord in te voeren terwijl hij probeert verbinding
te maken met het netwerk.
Klik op OK.5.
Om MAP-verificatie te controleren, activeert u de startvertraging van SSID. U wordt gevraagd
een LEAP-gebruikersnaam en -wachtwoord in te voeren. Voer beide aanmeldingsgegevens
in als gebruiker2 en klik vervolgens op OK.

6.

Controleer of de draadloze client beveiligd is en toegewezen is aan een IP-adres. Dit kan
duidelijk worden geverifieerd vanuit het ADU-
statusvenster.

7.



Draadloze client voor WAP-PSK-verificatie configureren

Voer de volgende stappen uit:

Klik in het venster Profile Management op de ADU op New om een nieuw profiel te
maken.Een nieuw venster toont waar u de configuratie voor open authenticatie kunt instellen.

1.

Voer onder het tabblad Algemeen de naam van het profiel en de SSID in die de clientadapter
zal gebruiken.In dit voorbeeld zijn de Profile Name en SSID wpa-psk.Opmerking: SSID moet
overeenkomen met de SSID die u op ISR hebt ingesteld voor WAP-PSK verificatie.

2.

Klik onder Profielbeheer op het tabblad Beveiliging en stel de beveiligingsoptie in als
WAP/WAP2-wachtwoord. Klik vervolgens op Configureren om het wachtwoord voor WAP te
configureren.

3.

Defineer een voorgedeelde sleutel van WAP. De toets moet 8 tot 63 ASCII-tekens lang zijn.
Klik vervolgens op
OK.

4.



   

Om WAP-PSK te verifiëren, activeer de geconfigureerde wpa-PSK SSID.5.
Controleer of de draadloze client met succes is geassocieerd met de router. Dit kan in detail
van de draadloze router worden geverifieerd met behulp van de show dot11 associaties
opdracht.

6.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Opdrachten voor probleemoplossing

U kunt deze debug opdrachten gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

debug dot11 a authenticator all-Activeert het debuggen van MAC en EAP verificatiepakketten.●

detectie straal-displays de RADIUS-onderhandelingen tussen de server en client.●

bug van lokale serverpakketten-Hiermee geeft u de inhoud van de RADIUS-pakketten weer
die worden verzonden en ontvangen.

●

bug van Straal client-server client-Hier worden foutmeldingen over mislukte client-
authenticaties weergegeven.

●

Gerelateerde informatie

Verificatie van configuratievoorbeelden voor draadloze LAN-controllers●

VLAN’s configureren●

1800 ISR draadloze router met interne DHCP en open verificatie Configuratievoorbeeld●

Configuratie-handleiding voor Cisco draadloos ISR en HWIC access point●

Draadloze LAN-connectiviteit met behulp van een ISR met EFN-encryptie en LEAP-
verificatievoorbeeld

●

Verificatietypen configureren●

Draadloze LAN-connectiviteit met behulp van een ISR met EFN-encryptie en LEAP-
verificatievoorbeeld

●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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