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Inleiding

Dit document legt uit hoe de versie van het clientstuurprogramma moet worden geverifieerd en
hoe u het Cisco Light Extensible Authentication Protocol (LEAP) in het Microsoft Windows XP-
besturingssysteem kunt gebruiken.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van het gebruik van Windows XP Control Panel.

Gebruikte componenten

Dit document is van toepassing op alle Cisco Aironet-clientadapterkaarten die in pc’s zijn
geïnstalleerd die het Windows XP-besturingssysteem uitvoeren.

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.
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Stuurprogramma dat wordt gebruikt voor de Aironet-adapter met
Windows XP

Volg de volgende stappen om het stuurprogramma te controleren dat op de computer is geladen:

Klik vanuit het bureaublad met de rechtermuisknop op het pictogram Mijn computer en kies
Eigenschappen.

1.

Klik op het tabblad

Hardware.

2.

Klik op Apparaatbeheer.3.
Sluit Network Adapters uit en kies de Cisco draadloze
adapter.

4.



Klik met de rechtermuisknop op de Cisco draadloze adapter en kies Eigenschappen.5.
Klik op het tabblad Stuurprogramma.De versie van het stuurprogramma staat in dit6.



tabblad.
Als u deze procedure hebt voltooid en vindt dat u niet het stuurprogramma voor uw draadloze
clientadapterkaart hebt, vult u de procedure in bij het installeren van de clientadapter.

LEAP op Windows XP uitvoeren

Windows XP bevat draadloze netwerken in het besturingssysteem. Microsoft omvat zijn eigen
hulpprogramma dat u kunt gebruiken om de instellingen voor de draadloze kaart te configureren.
Gebruik de Aironet Client Utility (ACU) voor LEAP-inlogopties en schakelt het Windows XP-setup-
hulpprogramma uit.

Net als bij de meeste op een wachtwoord gebaseerde echtheidsalgoritmen is LEAP kwetsbaar
voor woordenboekaanvallen. Dit soort aanvallen is geen nieuwe aanval of nieuwe kwetsbaarheid
van LEAP. Maak een sterk wachtwoordbeleid om de woordenboekaanvallen het meest effectief te
beperken. Gebruik sterke wachtwoorden en laat deze periodiek verlopen. Raadpleeg Dictionary
Attack op Cisco LEAP kwetsbaarheid voor meer informatie over woordenboekaanvallen en hoe ze
te voorkomen.

Procedure om het Windows XP Setup-hulpprogramma uit te schakelen

Voltooi de volgende stappen om het setup-hulpprogramma van Windows XP uit te schakelen:
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Kies Start > Configuratiescherm.1.
Dubbelklik op
Netwerkverbindingen.

2.

Klik met de rechtermuisknop op Draadloos netwerk en kies Eigenschappen.Het venster
Draadloze netwerkverbindingseigenschappen

3.



verschijnt.
Klik op het tabblad Draadloze4.



   

netwerken.
Schakel Windows uit om mijn draadloze netwerkinstellingen te configureren.Hiermee kunt u
de ACU gebruiken om de Service Set Identifier (SSID) en de beveiligingsinstellingen van de
draadloze adapter te configureren.

5.

Gerelateerde informatie

Woordenboek aanval op de kwetsbaarheid van Cisco LEAP●

De clientadapter installeren●

Downloads - draadloze LAN-toegang (alleen geregistreerde klanten)●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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