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Configureer het wachtwoord voor WAP125 of
WAP581 access point 

Doel
 

De wachtwoordbeveiliging neemt toe met een grotere wachtwoordcomplexiteit. Het is van
vitaal belang dat u lange wachtwoorden gebruikt in combinatie met letters, cijfers en
symbolen in kleine en kleine letters om een sterke beveiliging te handhaven. De
wachtwoordcomplexiteit wordt gebruikt om eisen voor wachtwoorden in te stellen om het
risico op een beveiligingsbreuk te verminderen.
 
Wi-Fi Protected Access (WAP) is een van de beveiligingsprotocollen die gebruikt worden
voor draadloze netwerken. In vergelijking met het beveiligingsprotocol met Wired Equivalent
Privacy (EVN) heeft WAP de verificatie en coderingsfuncties verbeterd. Als WAP op AP is
ingesteld, wordt een Vooraf gedeelde sleutel van de SLP (PSK) geselecteerd om cliënten
veilig te authentiseren. Wanneer de complexiteit van WAP-PSK is ingeschakeld, kunnen de
complexiteit van de sleutel die in het verificatieproces wordt gebruikt, worden ingesteld.
complexere sleutels bieden meer veiligheid.
 
Het doel van dit document is om u te tonen hoe u de Instellingen van de Complexiteit van
het Wachtwoord en de complexe Instellingen van het WPK op uw WAP125 of WAP581
access point kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

WAP125
WAP581
  

Softwareversie
 

1.0.0.4 — WAP581
1.0.0.5 — WAP125
  

De wachtwoordbeveiliging configureren
 
Wachtwoordcomplexiteit configureren
 

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van uw WAP. De
standaardwaarden voor gebruikersnaam en wachtwoord zijn cisco/cisco.
 



 
Opmerking: Als u het wachtwoord al hebt gewijzigd of een nieuwe account hebt
aangemaakt, geeft u in plaats daarvan uw nieuwe aanmeldingsgegevens in.
 
Stap 2. Kies systeemconfiguratie > beveiliging.
 
Opmerking: Welke opties er beschikbaar zijn, is mede afhankelijk van het exacte model van
het apparaat. In dit voorbeeld wordt WAP125 gebruikt.
 



 
Stap 3. Klik onder het gedeelte Rugge AP Detectie op de knop Wachtwoord instellen....
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Stap 4. Controleer het dialoogvenster Wachtwoord activeren om stappen mogelijk te maken
voor het instellen van de complexiteit van het wachtwoord. Als dit niet is ingeschakeld, slaat
u de optie Stap 8 over.
 

 
Stap 5. Kies een waarde uit de vervolgkeuzelijst Wachtwoord voor minimale tekenklasse.
Het opgegeven nummer vertegenwoordigt het aantal minimum- of maximumtekens van de
verschillende klassen:
 

Het wachtwoord bestaat uit hoofdletters (ABCD).
Het wachtwoord bestaat uit kleine letters (abcd).
Wachtwoord bestaat uit numerieke tekens (1234).
Wachtwoord bestaat uit speciale tekens (!@#$).
 

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 3 gekozen.
 



 
Stap 6. Controleer het Wachtwoord inschakelen anders dan het huidige aanvinkvakje om
gebruikers het wachtwoord te laten bijwerken zodra het verlopen is. Als dit niet is
ingeschakeld, kunnen gebruikers nog steeds hetzelfde wachtwoord invoeren wanneer het
wachtwoord verstrijkt.
 

 
Stap 7. In het veld maximale Wachtwoord lengte voert u een waarde van 64 tot 127 in om
het aantal tekens en de lengte van het wachtwoord te definiëren. De standaard is 64.
 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt 65 gebruikt.
 

 
Stap 8. Typ in het veld Minimale wachtwoordlengte een waarde van 0 tot 32 om het
minimale aantal tekens voor het wachtwoord in te stellen. De standaard is 8.
 



Opmerking: In dit voorbeeld is de minimum wachtwoordlengte 9.
 

 
Stap 9. Controleer het dialoogvenster Wachtwoord bewerken om wachtwoorden te laten
verlopen. Als deze functie is ingeschakeld, gaat u naar de volgende stap, anders overslaan
naar.
 

 
Stap 10. Voer in het veld Wachtwoord ouder een waarde in tussen 1 en 365 om het aantal
dagen in te stellen voordat een nieuw gemaakt wachtwoord vervalt. De standaard is 180
dagen.
 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt 180 gebruikt.
 



 
Stap 1. Klik op OK. U wordt teruggebracht naar de pagina met de
hoofdbeveiligingsinstellingen.
 



 
Stap 12. Klik op de knop Opslaan om de geconfigureerde instellingen op te slaan.
 

 



●

●

●

●

U hebt nu met succes de beveiligingsinstellingen voor de wachtwoordcomplexiteit op uw
WAP ingesteld.
  

Wachtwoord configureren
 

Stap 1. Klik op de knop Wachtwoord-PSK Complexity configureren.
 

 
Stap 2. Controleer het dialoogvenster WPP-PSK Complexity inschakelen om stappen in te
schakelen voor het instellen van de complexiteit van het wachtwoord.
 

 
Stap 3. Kies een waarde uit de vervolgkeuzelijst WAP-PSK Minimale tekenklasse. Het
opgegeven nummer vertegenwoordigt het aantal minimum- of maximumtekens van de
verschillende klassen:
 

Het wachtwoord bestaat uit hoofdletters (ABCD).
Het wachtwoord bestaat uit kleine letters (abcd).
Wachtwoord bestaat uit numerieke tekens (1234).
Wachtwoord bestaat uit speciale tekens (!@#$).
 

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 3 gekozen.
 

 
Stap 4. Controleer de optie WAP-PSK inschakelen anders dan het vakje Huidige controle



om gebruikers hun wachtwoord bij te stellen wanneer het verlopen is. Als dit niet is
ingeschakeld, kunnen gebruikers nog steeds hetzelfde wachtwoord invoeren wanneer het
wachtwoord verstrijkt.
 

 
Stap 5. In het veld Max-PSK Lengte voert u een waarde van 32 tot 63 in om het aantal
tekens en de lengte van het wachtwoord te definiëren. De standaard is 63.
 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt 63 gebruikt.
 

 
Stap 6. Voer in het veld Minimale WAP-PSK-lengte een waarde in van 0 tot 32 om het
minimaal vereiste aantal tekens voor het wachtwoord in te stellen. De standaard is 8.
 
Opmerking: In dit voorbeeld is de minimum wachtwoordlengte 9.
 



 
Stap 7. Klik op OK. U wordt teruggebracht naar de pagina met de
hoofdbeveiligingsinstellingen.
 

 
Stap 8. Klik op de knop Opslaan om de geconfigureerde instellingen op te slaan.
 



 
U hebt nu de beveiligingsinstellingen voor WAP-PSK Complexity op uw WAP ingesteld.
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