
Detecção desonesto do Access Point (AP)
dispositivo da segurança integrada na série
ISA550W e ISA570W 

Objetivo
 

A detecção desonesto do Access Point (AP) procura os Access point que são conectados a
uma rede sem a autorização dessa rede. Este rogue AP é um problema porque não está
sob seu Gerenciamento e não pode manter as políticas de segurança para a rede que cria
um ponto fraco na segurança de rede total. Este artigo explica como configurar a detecção
desonesto AP dispositivos da segurança integrada na série ISA550W e ISA570W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Ajustes desonestos da detecção AP
 
Autorização do Access point
 

Esta seção explica como o indivíduo autoriza Access point.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha detecção AP do
Sem fio > do rogue. A página da detecção AP do rogue publica-se:
 



 
Etapa 2. Clique sobre o botão de rádio no campo AP do rogue para permitir a detecção
desonesto AP.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique. A página refresca.
 



 
A tabela desonesto detectada dos Access point mostra o MAC address dos Access point
que são conectados à rede sem a autorização.
 
Etapa 4. O clique autoriza para os Access point desonestos que você quer autorizar para a
rede. O MAC address autorizado é movido para a tabela autorizada dos Access point.
 



 
 
Etapa 5. Para autorizar um MAC address AP que não esteja na tabela desonesto detectada
dos Access point, o clique adiciona na tabela autorizada dos Access point. Você pode
adicionar acima aos Access point 128. Os Access point autorizados - Adicionar/edite o 
indicador aparece:
 

 
Etapa 6. Incorpore o MAC address AP ao campo do MAC address.
 
Etapa 7. APROVAÇÃO do clique. A página da detecção AP do rogue reaparece.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique.
  

A importação autorizou Access point
 

Esta seção explica como importar um arquivo com Access point autorizados.
 
Etapa 1. Use o utilitário de configuração do ISA500 Series para escolher detecção AP do
Sem fio > do rogue do menu de navegação do lado esquerdo. A página da detecção AP do
rogue publica-se:
 



 
Etapa 2. Clique sobre o botão de rádio no campo AP do rogue para permitir a detecção
desonesto AP.
 



 
Etapa 3. Importação do clique. O indicador da lista de importação aparece:
 

 
Etapa 4. Clique um botão de rádio no campo da importação.
 

• Substitua — Esta opção substitui a lista autorizada corrente do MAC address AP com a
lista que você importa.
 
• Fusão — Esta opção adiciona a lista que você importa à lista autorizada corrente do MAC
address AP.
 

Etapa 5. O clique consulta.
 



 
Etapa 6. Encontre o arquivo de lista da importação no computador e clique aberto. O
arquivo deve ser um arquivo do formato de texto (com uma extensão do “.txt”).
 
Etapa 7. APROVAÇÃO do clique. A página da detecção AP do rogue reaparece.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique.
  

A exportação autorizou Access point
 

Esta seção explica como exportar a tabela autorizada dos Access point para um
computador onde a tabela possa ser suportada ou usado em outros dispositivos.
 
Etapa 1. Use o utilitário de configuração do ISA500 Series para escolher detecção AP do
Sem fio > do rogue do menu de navegação do lado esquerdo. A página da detecção AP do
rogue publica-se:
 



 
Etapa 2. Clique sobre o botão de rádio no campo AP do rogue para permitir a detecção
desonesto AP.
 



 
Etapa 3. Exportação do clique na tabela autorizada dos Access point.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
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