
Configuração desonesto AP em RV180 e em
RV180W 

Objetivo
 

O AP desonesto é um Sem fio AP que seja instalado em uma rede de empresa segura sem
uma autorização apropriada do administrador de rede ou criado para permitir que um hacker
estabeleça um ataque que envolva pessoas. Isto pode levantar uma ameaça de segurança
às grandes organizações. Estes são os pontos que são detectados e que não são
autorizadas como conhecido são nomeadas como o rogue AP. Isto facilita principalmente o
administrador para controlar dispositivos desautorizados na rede.
  

Dispositivos aplicáveis
 

•RV180 
•RV180W
  

Configuração desonesto AP
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração para escolher o Sem fio > o rogue AP. A página do 
rogue AP abre. Tem duas áreas: Tabela detectada AP desonesto da configuração e do
rogue AP.
 

 
A área de configuração do rogue AP consiste no campo desonesto da detecção AP.
Verifique este campo para permitir a detecção desonesto AP.
 
Etapa 2. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 
O rogue AP detectou a tabela tem os seguintes parâmetros. Verifique a caixa no
encabeçamento da primeira coluna para selecionar todo o rogue AP na tabela.
 

• MAC address — MAC address do rogue AP detectado no ambiente.
 
• SSID — SSID do rogue AP detectado no ambiente.
 
• Segurança — Modo de segurança do rogue AP. Os modos de segurança podem ser
WPA2, WPA, WEP e ABRIR.
 
• Criptografia — Criptografia que é usada pelo rogue AP. Os tipos de criptografia podem



ser AES, TKIP ou NENHUNS.
 
• Autenticação — Método de autenticação que é apoiado pelo rogue AP nesse ambiente.
Os métodos de autenticação são PSK, RAIO ou NENHUNS.
 
• Modo de rede — Modo de rede que é apoiado pelo rogue AP nesse ambiente. Os modos
de rede são B somente, B/G-Mixed, G-only, B/G/N-Mixed, N/G misturado.
 
• Canal — Canal de frequência operacional do rogue AP no ambiente.
 
• Últimos detectados — Tempo desde que a entrada do rogue AP foi atualizada no
esconderijo.
 

Etapa 3. O clique autoriza para legalizar os Access point escolhidos.
 

 
• Vote o tempo de intervalo nos segundos, depois do qual a página recarregará
automaticamente. Para alterar o intervalo de votação, botão Stop Button do clique e botão
Start Button do clique para começar automático - para refrescar.
 

 
• Começo — Permite o automático - refresque.
 
• Parada — Desabilita a página automática refrescam a característica.
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