
Assistente sem fio dispositivos na segurança
integrada ISA550W e ISA570W 

Objetivo
 

O assistente sem fio dispositivos na segurança integrada ISA550W e ISA570W permite que
um administrador configure ajustes sem fio rapidamente. O administrador pode configurar o
rádio sem fio e os ajustes SSID com o assistente sem fio. Este artigo explica como
configurar ajustes sem fio com o assistente sem fio dispositivos na segurança integrada
ISA550W e ISA570W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivo da segurança integrada ISA550W 
• Dispositivo da segurança integrada ISA570W
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Assistente sem fio
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha wizard de
configuração > assistente sem fio. A página sem fio do assistente abre:
 

 
Etapa 2. O clique ao lado de continua.
 

 
Etapa 3. Da lista de drop-down sem fio do modo, escolha uma opção.
 

– 802.11 b/g misturado — Esta opção permite somente que os dispositivos 802.11b e
802.11g conectem ao dispositivo da segurança integrada.



– 802.11 b/g/n misturado — Esta opção permite que os dispositivos 802.11b, 802.11g, e
802.11n conectem ao dispositivo da segurança integrada.
 
– 802.11 g/n misturado — Esta opção permite somente que os dispositivos 802.11g e
802.11n conectem ao dispositivo da segurança integrada.
 
– 802.11 n somente — Esta opção permite somente que os dispositivos 802.11n conectem
ao dispositivo da segurança integrada. São mais rápidos do que o 802.11 b e o 802.11 G.
 

 
Etapa 4. Da lista de drop-down sem fio do canal, escolha um canal para a frequência para
que o dispositivo da segurança integrada use-se. O automóvel escolhe automaticamente o
canal ótimo.
 
Etapa 5. O clique ao lado de continua.
 

 
Etapa 6. Verifique a caixa de verificação à esquerda de um SSID que você queira permitir.
 
Etapa 7. Da lista de drop-down do modo, escolha um modo para o SSID permitido. Somente
um SSID pode ser ajustado ao acesso portal prisioneiro.
 

• Acesso portal prisioneiro — Esta opção deixa somente usuários autenticados alcançar a
rede corporativa através da rede Wireless. O portal do cativo força o usuário a olhar um
página da web e a aceitar a política antes que o usuário aceda à rede.
 
• Acesso do convidado WLAN — Esta opção permite que os usuários Wireless no
convidado SSID alcancem a rede Wireless e os usuários não podem alcançar a rede
corporativa.
 
• Acesso do intranet WLAN — Esta opção deixa usuários Wireless alcançar a rede



corporativa através da rede Wireless. A rede Wireless é formada por uma coleção de
computadores privados dentro de uma organização.
 

Nota: Se você escolheu o portal prisioneiro na etapa 7, você pode aprender mais sobre
como configurar o acesso portal prisioneiro nos ajustes portais prisioneiros do artigo 
dispositivos da segurança integrada nas séries ISA550W e ISA570W.
 
Etapa 8. Repita as etapas 6 e 7 para cada SSID que você quer permitir.
 
Etapa 9. O clique ao lado de continua.
 

 
Etapa 10. No campo SSID, dê entrada com o nome do SSID.
 
Verificação (opcional) de etapa 11. a caixa de verificação SSID da transmissão para
transmitir o SSID aos outros dispositivos.
 
Etapa 12. (Opcional) verifique a caixa de verificação do isolamento da estação para
esconder dispositivos em um SSID de um outros.
 
Etapa 13. Da lista de drop-down do modo de segurança, escolha um protocolo de
segurança para o SSID.
 

• Abra — Esta opção permite que todos os dispositivos Wireless conectem ao SSID.
 



 
• RAIO — Esta opção usa server do Remote Authentication Dial In User Service (RAIO) e
WEP para a autenticação.
 

– Identificação do servidor Radius — Desta lista de drop-down, escolha um grupo do
RAIO usar-se para a autenticação.
 
– IP address preliminar do servidor Radius — Incorpore o IP address do servidor Radius
preliminar.
 
– Porta de servidor Radius preliminar — Entre no número de porta do servidor Radius
preliminar a que o usuário conecta.
 
– Servidor Radius preliminar segredo compartilhado — Incorpore o segredo
compartilhado para o servidor Radius preliminar. A chave que você incorpora deve
combiná-la com a chave do servidor Radius.
 
– Confirme servidor Radius preliminar o segredo compartilhado — Incorpore o segredo
compartilhado para o servidor Radius preliminar outra vez.
 
Nota: Baseado em suas necessidades, configurar o RAIO secundário. O servidor radius
secundário é opcional e é usado somente para o apoio do servidor Radius preliminar.
 
– IP address do servidor radius secundário — Incorpore o IP address do servidor radius
secundário.
 
– Porta de servidor radius secundário — Entre no número de porta do servidor radius
secundário a que o usuário conecta.
 
– Segredo compartilhado servidor radius secundário — Incorpore o segredo
compartilhado para o servidor radius secundário.
 



– Confirme o segredo compartilhado servidor radius secundário — Incorpore o segredo
compartilhado para o servidor radius secundário outra vez.
 

 
• WEP — O Wired Equivalent Privacy (WEP) é um método de criptografia mais velho e usa
uma chave compartilhada 64-bit ou do 128-bit.
 

– Tipo do autenticação — Desta lista de drop-down, escolha o sistema aberto ou a chave
compartilhada, ou escolha o automóvel usar ambos. O sistema chave aberto não tem um
mecanismo da autenticação e todos pode juntar-se a esta rede se conhecem o SSID,
visto que na autenticação de chave compartilhada o dispositivo ISA e o dispositivo
Wireless devem ter a mesma chave a autenticar.
 
– Chave transmissora do padrão — Clique o botão de rádio de um dos deslocamentos
predeterminados chaves. Depois que a frase de passagem é gerada, a chave
selecionada está usada para a autenticação.
 
– Criptografia — Desta lista de drop-down, escolha um tipo de criptografia. As opções são
um tipo de criptografia 64-bit e do 128-bit. A força chave de um 64-bit é comparada
menos a um 128-bit.
 
– Frase de passagem — Neste campo, entre em uma frase de passagem a ser usada
para fazer chaves.
 
– O clique gerencie. Quatro chaves são geradas.
 



 
• WPA-empresa — O Wi-Fi Protected Access (WPA) usa a criptografia da chave dinâmica
e é significado substituir o WEP. A WPA-empresa usa o WPA e os servidores Radius e
apoia o Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) e as criptografias do sistema de criptografia
avançada (AES).
 

– Criptografia — Escolha o TKIP ou o AES. AES usa um método de criptografia forte
enquanto usa os bit 128 para a criptografia e fornece a melhor Segurança, visto que o
TKIP igualmente fornece a Segurança mas usa somente 64 bit para a criptografia, mas
AES exige mais recursos do processamento e da computação a cifrar enquanto usa o bit
128.
 
– Intervalo chave da renovação — Inscreva um intervalo de tempo nos segundos durante
quanto tempo as esperas chaves antes que esteja refrescado. Um valor dos estados zero
que a chave está refrescada nunca.
 
– Identificação do servidor Radius — Escolha um grupo do RAIO usar-se para a
autenticação.
 
– IP address preliminar do servidor Radius — Incorpore o IP address do servidor Radius
preliminar.
 
– Porta de servidor Radius preliminar — Entre no número de porta do servidor Radius
preliminar a que o usuário conecta.
 
– Servidor Radius preliminar segredo compartilhado — Incorpore o segredo
compartilhado para o servidor Radius preliminar. A chave que você incorpora deve
combiná-la com a chave do servidor Radius.
 
– Confirme servidor Radius preliminar o segredo compartilhado — Incorpore o segredo
compartilhado para o servidor Radius preliminar outra vez.
 
Nota: Baseado em suas necessidades, configurar o RAIO secundário. O servidor radius
secundário é opcional e é usado somente para o apoio do servidor Radius preliminar.
 
– IP address do servidor radius secundário — Incorpore o IP address do servidor radius
secundário.
 



– Porta de servidor radius secundário — Entre no número de porta do servidor radius
secundário a que o usuário conecta.
 
– Segredo compartilhado servidor radius secundário — Incorpore o segredo
compartilhado para o servidor radius secundário.
 
– Confirme o segredo compartilhado servidor radius secundário — Incorpore o segredo
compartilhado para o servidor radius secundário.
 

 
• WPA-pessoal — Esta opção usa o WPA e apoia o TKIP e as criptografias de AES.
 

– Criptografia — Escolha o TKIP ou o AES. AES usa um método de criptografia forte
enquanto usa os bit 128 para a criptografia e fornece a melhor Segurança, visto que o
TKIP igualmente a fornece a Segurança mas usa somente 64 bit para a criptografia.
Contudo, a necessidade AES mais processamento e recursos da computação a cifrar
como ela usa a chave 128bit.
 
– Segredo compartilhado — Incorpore uma chave pré-compartilhada.
 
– Feche o intervalo da renovação — Inscreva um intervalo de tempo nos segundos
durante quanto tempo as esperas chaves antes que esteja refrescado. Um valor dos
estados zero que a chave está refrescada nunca.
 



 
• WPA/WPA2-Enterprise misturados — Esta opção apoia dispositivos da WPA-empresa e
WPA2-Enterprise.
 

– Intervalo chave da renovação — Inscreva um intervalo de tempo nos segundos durante
quanto tempo as esperas chaves antes que esteja refrescado. Um valor dos estados zero
que a chave está refrescada nunca.
 
– Identificação do servidor Radius — Escolha um grupo do RAIO usar-se para a
autenticação.
 
– IP address preliminar do servidor Radius — Incorpore o IP address do servidor Radius
preliminar.
 
– Porta de servidor Radius preliminar — Entre no número de porta do servidor Radius
preliminar a que o usuário conecta.
 
– Servidor Radius preliminar segredo compartilhado — Incorpore o segredo
compartilhado para o servidor Radius preliminar. A chave que você incorpora deve
combiná-la com a chave do servidor Radius.
 
Nota: Baseado em suas necessidades, configurar o RAIO secundário. O servidor radius
secundário é opcional e é usado somente para o apoio do servidor Radius preliminar.
 
– IP address do servidor radius secundário — Incorpore o IP address do servidor radius
secundário.
 
– Porta de servidor radius secundário — Entre no número de porta do servidor radius
secundário a que o usuário conecta.
 
– Segredo compartilhado servidor radius secundário — Incorpore o segredo
compartilhado para o servidor radius secundário.
 



 
• WPA/WPA2-Personal misturou — Esta opção apoia dispositivos WPA-pessoais e WPA2-
Personal.
 

– Segredo compartilhado — Incorpore uma chave pré-compartilhada.
 
– Feche o intervalo da renovação — Inscreva um intervalo de tempo nos segundos
durante quanto tempo as esperas chaves antes que esteja refrescado. Um valor dos
estados zero que a chave está refrescada nunca.
 

 
• WPA2-Enterprise — O WPA2 é a maioria de opção segura para conexões Wireless.
WPA2-Enterprise usa o WPA2 e os servidores Radius para a autenticação e apoia a
criptografia de AES somente.
 

– Intervalo chave da renovação — Inscreva um intervalo de tempo nos segundos durante
quanto tempo as esperas chaves antes que esteja refrescado. Um valor dos estados zero
que a chave está refrescada nunca.
 
– Identificação do servidor Radius — Escolha um grupo do RAIO usar-se para a
autenticação.
 
– IP address preliminar do servidor Radius — Incorpore o IP address do servidor Radius
preliminar.
 



– Porta de servidor Radius preliminar — Entre no número de porta do servidor Radius
preliminar a que o usuário conecta.
 
– Servidor Radius preliminar segredo compartilhado — Incorpore o segredo
compartilhado para o servidor Radius preliminar. A chave que você incorpora deve
combiná-la com a chave do servidor Radius.
 
Nota: Baseado em suas necessidades, configurar o RAIO secundário. O servidor radius
secundário é opcional e é usado somente para o apoio do servidor Radius preliminar.
 
– IP address do servidor radius secundário — Incorpore o IP address do servidor radius
secundário.
 
– Porta de servidor radius secundário — Entre no número de porta do servidor radius
secundário a que o usuário conecta.
 
– Segredo compartilhado servidor radius secundário — Incorpore o segredo
compartilhado para o servidor radius secundário.
 

 
• WPA2-Personal — Esta opção usa o WPA2 para a criptografia e apoia a criptografia de
AES somente.
 

– Segredo compartilhado — Incorpore uma chave pré-compartilhada.
 
– Feche o intervalo da renovação — Inscreva um intervalo de tempo nos segundos
durante quanto tempo as esperas chaves antes que esteja refrescado. Um valor dos
estados zero que a chave está refrescada nunca.
 

Etapa 14. Repita as etapas 10 com 13 para cada SSID permitido.
 
Etapa 15. Clique em Avançar para continuar.
 



 
Etapa 16. Clique em Finish.
 


	Assistente sem fio dispositivos na segurança integrada ISA550W e ISA570W
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Assistente sem fio


