
Diretrizes da segurança Wireless em RV120W e
em RV220W 

Objetivo
 

O objetivo deste original é educar sobre diretrizes da segurança Wireless em RV120W e em
RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV220W 
• RV120W
  

Pontas da segurança Wireless
 

Desde que você não pode fisicamente impedir que alguém conecte a sua rede Wireless,
você precisa de tomar algumas etapas adicionais para manter sua rede segura:
 

• Mude o nome de rede Wireless do padrão ou o SSID
 
Os dispositivos Wireless têm um nome ou o Service Set Identifier (SSID) de rede Wireless
do padrão ajustado pela fábrica. Este é o nome de sua rede Wireless, e pode ser até 32
caráteres de comprimento.
 
Você deve mudar o nome de rede Wireless a algo original para distinguir sua rede
Wireless de outras redes Wireless que podem existir em torno de você, mas não usa a
informação pessoal (tal como seu número da Segurança Social) porque esta informação
pode estar disponível para que qualquer um considere ao consultar para redes Wireless.
 
• Mude a senha padrão
 
Para produtos Wireless da empresa de pequeno porte de Cisco tais como Access point,
Roteadores, e gateways, você estará pedido uma senha quando você quer mudar seus
ajustes. Estes dispositivos têm uma senha padrão ajustada pela fábrica. O nome de
usuário padrão e a senha são Cisco. Os hacker conhecem estes padrões e podem tentar
usá-los para alcançar seu dispositivo Wireless e para mudar suas configurações de rede.
Para estragar todas as alterações não autorizadas, personalize a senha do dispositivo
assim que será duro supor.
 
• Permita a filtração do MAC address
 
O Roteadores e os gateways de Cisco dão-lhe a capacidade para permitir a filtração do
endereço de controle de acesso de mídia (MAC). O MAC address é uma série original de
números e de letras atribuídos a cada dispositivo de rede de comunicação. Com a filtração
do MAC address permitida, o acesso de rede Wireless é fornecido unicamente para
dispositivos Wireless com os endereços específicos MAC. Por exemplo, você pode
especificar o MAC address de cada computador em sua rede de modo que somente
aqueles computadores possam alcançar sua rede Wireless.
 
• Enable Encryption
 



A criptografia protege os dados transmitidos sobre uma rede Wireless. Acesso protegido
por wi-fi (WPA/WPA2) e níveis de segurança diferentes prendidos da oferta da privacidade
da equivalência (WEP) para uma comunicação Wireless. Atualmente, os dispositivos que
são Wi-fi certificado são exigidos para apoiar o WPA2, mas não exigidos para apoiar o
WEP.
 
Uma rede cifrada com WPA/WPA2 é mais segura do que uma rede cifrada com WEP,
porque WPA/WPA2 usa a criptografia da chave dinâmica. Para proteger a informação
como passa sobre as ondas radiofônicas, você deve permitir o mais de nível elevado da
criptografia apoiada por seu equipamento de rede.
 
O WEP é um padrão de codificação mais velho e pode ser a única opção disponível em
alguns dispositivos mais velhos que não apoiam o WPA.
 
• Mantenha roteadores Wireless, Access point, ou gateways longe das paredes externas e
dos indicadores.
 
• Gire roteadores Wireless, Access point, ou gateways fora de quando não estão sendo
usados (por exemplo, na noite ou durante férias).
 
• Use as frases de passagem fortes que são pelo menos oito caráteres de comprimento.
Combine letras e números para evitar usar as palavras padrão que podem ser encontradas
no dicionário.
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