
Configuração de ajustes da tecnologia Wireless
básica dispositivos na segurança integrada
ISA550W e ISA570W 

Objetivo
 

Um Wireless Local Area Network (WLAN) é um tipo de rede Wireless que liga dispositivos
múltiplos sobre uma distância curta com o uso da radiocomunicação. 
 
Este artigo explica como configurar os ajustes da tecnologia Wireless básica dispositivos na
segurança integrada ISA550W e ISA570W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ISA550W  
• ISA570W 
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Configuração de ajustes da tecnologia Wireless básica
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series, e escolha o Sem fio > as
configurações básicas. A página das configurações básicas abre:
 

 
Etapa 2. Clique sobre o botão de rádio no campo de rádio sem fio para girar sobre o rádio
do dispositivo.



 
 
Etapa 3. Da lista de drop-down sem fio do modo, escolha a tecnologia Wireless que é
apropriada a todos os clientes Wireless que alcançam a ferramenta de segurança. A lista de
drop-down tem as seguintes Tecnologias.
 

• 802.11b/g misturou — 802.11b e os clientes 802.11g podem alcançar a ferramenta de
segurança.
 
• 802.11g/n misturou — 802.11g e os clientes Wireless 802.11n podem alcançar a
ferramenta de segurança.
 
• 802.11b/g/n misturou — Todos os clientes Wireless 802.11g, 802.11b, ou 802.11n podem
alcançar a ferramenta de segurança.
 
• 802.11n somente — Somente os clientes Wireless 802.11n podem alcançar a ferramenta
de segurança. 
 
 

 
Etapa 4. Escolha o canal ótimo (livre de interferência vizinha do canal e dos ruídos
ambientais) para uma comunicação entre os clientes Wireless e a ferramenta de segurança
da lista de drop-down sem fio do canal. Se o canal ótimo é incerto, escolha o automóvel 



permitir que a ferramenta de segurança determine o canal apropriado.
 

 
Etapa 5. Se a largura da banda de frequência é ser 20 megahertz, escolha 20 megahertz da
 lista de drop-down do canal da largura de banda. Se não, escolha o automóvel permitir que
a ferramenta de segurança determine a largura apropriada.
 

 
Nota: Se o automóvel é escolhido do canal sem fio você não pode configurar o canal da
extensão.
 
Etapa 6. Escolha uma das seguintes opções da lista de drop-down do canal da extensão
definir o canal de frequência adicional.
 

• Abaixe — Usa a faixa de frequência MHZ 20 de precedência, usando um canal 20
megahertz permitirá outros dispositivos têm algum espaço do canal a conectar quando há
mais dispositivos de rede que alcançam o dispositivo Wireless.
 
• Superior — Usa a faixa de frequência MHZ 20 de êxito. Você pode usar este quando há
menos dispositivos de rede que alcançam o dispositivo Wireless.



 
Etapa 7. Clique o botão de rádio da possibilidade no campo automático não programado da
entrega da economia de energia (U-APSD) para permitir a ferramenta de segurança de
salvar a potência que permite que o cliente Wireless peça o tráfego enfileirado a qualquer
hora um pouco do que esperando o beacon frame seguinte. Se não, clique a inutilização 
para desabilitar a característica.
 
Etapa 8. Se os SSID no mesmo VLAN estiverem vistos por se e o tráfego em um SSID deve
ser obstruída a todo o outro SSID, clique o botão de rádio da possibilidade no campo do
isolamento SSID. Se não, clique a inutilização.
  

Configuração do SSID
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series para escolher o Sem fio > as
configurações básicas. A página das configurações básicas abre:
 



 
A ferramenta de segurança apoia até quatro SSID.
 
Etapa 1. Verifique a caixa de verificação que corresponde ao SSID que precisa de ser
permitido nas ferramentas de segurança na coluna da possibilidade. Todos os quatro SSID
podem ser permitidos simultaneamente.
 
Etapa 2. (opcional) se alguns dos nomes SSID precisam de ser mudados, dá entrada com o
nome desejado SSID no campo sob a coluna do nome SSID.
 
Verificação (opcional) de etapa 3. a caixa de verificação na coluna da transmissão SSID
para transmitir o SSID. Isto permite os dispositivos Wireless dentro da escala de saber
sobre a Disponibilidade da rede. Se a transmissão SSID é não-verificado, a detecção
automática SSID está impedida e os usuários Wireless devem conhecer o SSID para
estabelecer uma conexão Wireless a esse SSID.
 
Etapa 4. O modo de segurança do SSID é indicado sob a coluna do modo de segurança. Se
as configurações de segurança do SSID precisam de ser configuradas, clique o ícone da 
edição (lápis) do SSID correspondente.
 
Nota: Consulte a configuração da subseção da Segurança SSID deste artigo para configurar
o modo de segurança SSID.
 
Etapa 5. A coluna de filtração MAC indica se o MAC que filtra, que é a técnica para permitir
ou obstruir o acesso ao SSID baseado no MAC address do dispositivo Wireless de pedido,
está permitido ou desabilitado. Se o acesso Wireless precisa de ser controlado com base no
MAC address, clique o ícone da edição (lápis) do SSID correspondente.
 
Nota: Consulte a configuração da subseção de filtração MAC deste artigo para configurar a
filtração do MAC address.
 
Etapa 6. A identificação VLAN a que o tráfego dos dispositivos Wireless conectados ao
SSID é indicado sob a coluna do mapeamento VLAN desse SSID. Se o tráfego dos
dispositivos Wireless precisa de ser dirigido a um outro VLAN, clique o ícone da edição 



(lápis) do SSID correspondente.
 
Nota: Consulte a configuração da subseção do mapeamento VLAN deste artigo para
configurar o mapeamento VLAN.
 
Etapa 7. Os multimédios do Wi-fi são definidos como Qualidade de Serviço sobre a conexão
Wireless do Wi-fi que permite o Access point da ferramenta de segurança de dar a
prioridade ao tráfego. Verifique a caixa de verificação do SSID desejado sob a coluna dos
multimédios do Wi-fi para permitir a característica dos multimédios do Wi-fi nesse SSID.
Uncheck a caixa de verificação para desabilitar a característica.
 
Verificação (opcional) de etapa 8. a caixa de verificação do SSID desejado sob a coluna do
isolamento da estação para permitir entre si os usuários Wireless de não ser visíveis nesse
SSID. Uncheck a caixa de verificação para desabilitar a característica.
 
A etapa 9. SSID (opcionais) pode ser programada para ser ativa por um período de tempo
específico cada dia. A programação SSID é um ajuste opcional pode ser feita. Para estes
ajustes, consulte a configuração da subseção da programação SSID deste artigo.
 
Etapa 10. Enrole para baixo a página e clique a salvaguarda para salvar os ajustes.
  

Configuração da Segurança SSID
 

 
O nome do SSID é indicado no campo de nome SSID.
 
Etapa 1. Incorpore o número de clientes Wireless que podem alcançar a ferramenta de
segurança através do SSID escolhido no campo do limite do usuário. O usuário que o limite
varia de 0 a 200 e a 0 indica que não há nenhuma limitação em conectar o número de
usuários ao SSID escolhido.
 



 
Etapa 2. Escolha o tipo da Segurança a ser usado para uma comunicação com este SSID
da lista de drop-down do modo de segurança. A lista de drop-down tem os seguintes tipos
de modos de segurança:
 

• Abra — A configuração padrão onde todo o dispositivo Wireless atual dentro da escala
pode conectar ao SSID.
 
• RAIO — A autenticação de cliente Wireless é através dos servidores Radius e usa uma
chave de WEP para a criptografia de dados.
 
• WEP — O Wired Equivalent Privacy (WEP) usa uma chave compartilhada estática 64-bit
ou do 128-bit para a criptografia de dados.
 
• WPA - Empresa — O Wi-Fi Protected Access (WPA) usa a criptografia da chave
dinâmica que oferece a melhor Segurança do que o WEP e segue um ou outro o Temporal
Key Integrity Protocol (TKIP) que incorpora o código da integridade de mensagem (MIC)
ou o sistema de criptografia avançada (AES) que usam a técnica simétrica do bloco de
dados do 128-bit para a criptografia de dados. A autenticação de cliente Wireless é através
dos servidores Radius.
 
• WPA - Pessoal — Os mecanismos dos usos TKIP ou da criptografia de AES para a
criptografia de dados e não exigem um Authentication Server.
 
• WPA/WPA2 - Empresa misturada — Permite que os clientes Wireless da empresa o
WPA e o WPA2 conectem simultaneamente e a técnica da criptografia é escolhida
automaticamente baseada nos clientes.
 
• WPA/WPA2 - Misturados pessoais — Permite que o WPA e o WPA2 clientes Wireless
pessoais conectem simultaneamente e a técnica da criptografia é escolhida
automaticamente baseada nos clientes.
 
• WPA2 - Empresa — Fornece servidores Radius para a autenticação de cliente Wireless e
a técnica AES para a criptografia de dados.
 
• WPA2 - Pessoal — Fornece a técnica AES para a criptografia de dados.
 

Nota: Siga as etapas de configuração sob a subseção respectiva do modo de segurança,
com base no tipo de modo de segurança que é escolhido em etapa 2.
 



Abra o modo de segurança
 

 
Não há nenhuma criptografia de dados para o tráfego a e do SSID. Este modo de
segurança não é recomendado devido à transmissão de dados incerta mas é usado durante
a configuração de rede inicial. Enrole para baixo o SSID - Edite o indicador e clique a 
aprovação para salvar os ajustes.
 
Para continuar com a configuração do SSID, clique aqui. Para continuar a editar as
propriedades SSID, refira a configuração da subseção de filtração MAC deste artigo (aba
seguinte sob o SSID - edite o indicador).
  
Modo de segurança do RAIO
 

 
Etapa 1. Escolha o grupo desejado do RAIO para a authenticação do cliente da lista de
drop-down identificação do servidor Radius.
 
Note: Um máximo de três grupos do RAIO, que são um grupo do RAIO compreende de
preliminar e dos servidores radius secundários, pode ser configurado na ferramenta de
segurança. Se um grupo do RAIO precisa de ser configurado, navegue através dos 
usuários > dos servidores Radius no utilitário de configuração da ferramenta de segurança.
 



Timesaver: Os ajustes da configuração de servidor RADIUS do grupo escolhido em etapa 1
são indicados nos campos correspondentes à revelia. Se os ajustes de configuração
precisam de ser mudados, siga as etapas de etapa 2 para pisar 7. Se não, salte a etapa 8.
 
Etapa 2. No campo preliminar do IP address do servidor Radius, incorpore o IP address do
servidor Radius preliminar através de que os clientes devem ser autenticados.
 
Etapa 3. No campo de porta preliminar do servidor Radius, entre no número de porta a ser
usado para a authenticação do cliente.
 
Etapa 4. No servidor Radius preliminar o campo secreto compartilhado, incorpora a chave
secreta do servidor Radius preliminar.
 
Nota: A configuração de servidor radius secundário é opcional e é usada somente como um
apoio ao servidor Radius preliminar. Baseado em sua exigência, configurar o servidor radius
secundário.
 
Etapa 5. No campo do IP address do servidor radius secundário, incorpore o IP address do
servidor radius secundário através de que os clientes devem ser autenticados.
 
Etapa 6. No campo de porta do servidor radius secundário, entre no número de porta a ser
usado para a authenticação do cliente.
 
Etapa 7. No servidor radius secundário o campo secreto compartilhado, incorpora a chave
secreta do servidor radius secundário.
 
Etapa 8. Enrolam para baixo o SSID - Edite o indicador e clique a aprovação para salvar os
ajustes.
  
Modo de segurança WEP
 



 
Etapa 1. Escolha o tipo desejado de autenticação para o SSID da lista de drop-down da
autenticação.
 

• Sistema aberto — Nenhuma chave é exigida para que o dispositivo Wireless conecte à
ferramenta de segurança.
 
• Sistema compartilhado — O dispositivo Wireless deve ter a chave pré-compartilhada a
conectar à ferramenta de segurança.
 
• Auto — Adota ao sistema aberto e à técnica compartilhada da autenticação do sistema
baseados no dispositivo Wireless.
 

Etapa 2. Clique o botão de rádio chave desejado do número no padrão transmitem o campo
chave para definir o chave padrão que a ferramenta de segurança usa para a transmissão
de dados.
 
Etapa 3. Escolha o tipo de criptografia baseado na força desejada da criptografia da lista de
drop-down da criptografia. A lista de drop-down tem 64 bit (o 10 encanta dígitos), 64 bit (5
ASCII), bit 128 (26 encantam dígitos), ou bit 128 (13 ASCII). A força da criptografia depende
do tamanho da chave.
 
As chaves podem ser configuradas com qualquer das seguintes técnicas.
 

• Frase de passagem — As quatro chaves de WEP originais são geradas automaticamente
com a ajuda de uma frase de passagem.
 
• Chave (1,2,3,4) — Chaves de WEP manualmente criadas.
 



 
Etapa 4. Se as chaves de WEP devem ser gerada usando uma frase de passagem,
incorpore a frase alfanumérica varia de 4 a 63 caráteres no campo da frase de passagem e
o clique gerencie. As quatro chaves de WEP originais são geradas automaticamente:
 



 

 
Etapa 5. Se uma frase de passagem WEP não é definida, incorpore as chaves de WEP
manualmente aos campos chaves correspondentes baseados no tipo de criptografia que é
escolhido em etapa 3. A chave de WEP deve ser os caracteres ASCII 5 para a criptografia



64-bit e os 13 caracteres ASCII para a criptografia do 128-bit.
 
Etapa 6. Enrolam para baixo o SSID - Edite o indicador e clique a aprovação para salvar os
ajustes.
 
Para continuar com a configuração do SSID, clique aqui. Para continuar a editar as
propriedades SSID, refira a configuração da subseção de filtração MAC deste artigo (aba
seguinte sob o SSID - edite o indicador).
  
Empresa WPA, modo de segurança misturado da empresa WPA2 e da empresa
WPA/WPA2
 

 
Etapa 1. Escolha o tipo desejado de criptografia da lista de drop-down da criptografia. A lista
de drop-down tem o TKIP e o AES.
 
Nota: Se WPA2 - Pessoal é escolhido, a seguir a criptografia de dados usada é sempre
AES. Se WPA/WPA 2 - O modo de segurança misturado pessoal é escolhido, o tipo de
criptografia é escolhido automaticamente entre AES e TKIP.
 
Etapa 2. No campo chave do intervalo da renovação, incorpore o intervalo de tempo que
varia de 0 a 4194303 segundos, depois do qual a chave é refrescada para os clientes
Wireless conectados a este SSID. O tempo 0 representa que a chave não está refrescada.
 
Etapa 3. Escolha o grupo desejado do RAIO para a authenticação do cliente da lista de
drop-down identificação do servidor Radius.
 
Note: Um máximo de três grupos do RAIO, que cada grupo do RAIO compreende de
preliminar e dos servidores radius secundários que podem ser configurados na ferramenta
de segurança. Se um grupo do RAIO deve ser configurado, navegue através dos usuários >
dos servidores Radius no utilitário de configuração da ferramenta de segurança.
 



Timesaver: Os ajustes da configuração de servidor RADIUS do grupo selecionado em etapa
3 são indicados nos campos correspondentes à revelia. Se os ajustes de configuração
precisam de ser mudados, siga as etapas de etapa 4 para pisar 9. Se não, salte para pisar
10.
 
Etapa 4. No campo preliminar do IP address do servidor Radius, incorpore o IP address do
servidor Radius preliminar através de que os clientes devem ser autenticados.
 
Etapa 5. No campo de porta preliminar do servidor Radius, entre no número de porta a ser
usado para a authenticação do cliente.
 
Etapa 6. No servidor Radius preliminar o campo secreto compartilhado, incorpora a chave
secreta do servidor Radius preliminar.
 
Nota: Os ajustes do servidor radius secundário são opcionais porque está usada como o
apoio ao servidor Radius preliminar assim que baseado em sua exigência configurar ajustes
secundários do RAIO se necessário.
 
Etapa 7. No campo do IP address do servidor radius secundário, incorpore o IP address do
servidor radius secundário através de que os clientes devem ser autenticados.
 
Etapa 8. No campo de porta do servidor radius secundário, entre no número de porta a ser
usado para a authenticação do cliente.
 
Etapa 9. No servidor radius secundário o campo secreto compartilhado, incorpora a chave
secreta do servidor radius secundário.
 
Etapa 10. Enrolam para baixo o SSID - Edite o indicador e clique a aprovação para salvar os
ajustes.
 
Para continuar com a configuração do SSID, clique aqui. Para continuar a editar as
propriedades SSID, refira a configuração da subseção de filtração MAC deste artigo (aba
seguinte sob o SSID - edite o indicador).
  
WPA- pessoal, WPA2 - Pessoal, WPA/WPA2 - Modo de segurança misturado pessoal
 

 
Etapa 1. Se o WPA - Pessoal é escolhido como o modo de segurança, a criptografia
desejada é escolhido da lista de drop-down da criptografia. Os tipos disponíveis são TKIP
ou AES.



Nota: Se WPA2 - Pessoal é escolhido, a seguir a criptografia de dados usada é sempre
AES. Se WPA/WPA 2 - O modo de segurança misturado pessoal é escolhido, o tipo de
criptografia é escolhido automaticamente entre AES e TKIP.
 
Etapa 2. Incorpore a chave pré-compartilhada para o WEP, uma série de caractere que
varie de 8 a 63 na chave secreta compartilhada.
 
Etapa 3. No campo chave do intervalo da renovação, incorpore o intervalo de tempo, varia
de 0 a 4194303 segundos, depois do qual a chave é refrescada para os clientes Wireless
conectados a este SSID. O tempo 0 representa a chave não é refrescado.
 
Etapa 4. Enrolam para baixo o SSID - Edite o indicador e clique a aprovação para salvar os
ajustes.
 
Para continuar com a configuração do SSID, clique aqui. Para continuar a editar as
propriedades SSID, refira a configuração da subseção de filtração MAC deste artigo (aba
seguinte sob o SSID - edite o indicador).
  

Configuração da filtração MAC
 

 
 
Etapa 1. Clique um dos seguintes botões de rádio desejados para definir a política do
controle de acesso baseada no MAC address do dispositivo.
 

• Inutilização — Inutilizações MAC que filtram no SSID. À revelia, a filtração MAC é
desabilitada em todos os SSID.
 
• Permita que somente os seguintes endereços MAC conectem à rede Wireless —
somente os dispositivos Wireless com os endereços de MAC especificados na lista de
controle da conexão são permitidos conectar ao SSID e todos os outros dispositivos são
negados o acesso à rede Wireless.



• Impeça que os seguintes endereços MAC conectem à rede Wireless — os dispositivos
Wireless com os endereços de MAC especificados na lista de controle da conexão são
negados o acesso ao SSID e todos os outros dispositivos são permitidos alcançar a rede
Wireless.
 

Etapa 2. Sob a tabela da lista de controle da conexão, incorpore o MAC address dos
dispositivos sem fio ao campo do MAC address.
 
Nota: O máximo de 16 endereços MAC pode ser definido.
 
Etapa 3. Enrolam para baixo o SSID - Edite o indicador e clique a aprovação para salvar os
ajustes.
 
Para continuar com a configuração do SSID, clique aqui. Para continuar a editar as
propriedades SSID, refira a configuração da subseção do mapeamento VLAN deste artigo
(aba seguinte sob o SSID - edite o indicador).
  

Configuração do mapeamento VLAN
 

 
Etapa 1. Escolha a identificação VLAN da lista de drop-down VLAN de modo que tráfego de
todos os dispositivos Wireless que são conectados a uma passagem particular SSID
completamente.
 
Etapa 2. Enrolam para baixo o SSID - Edite o indicador e clique a aprovação para salvar os
ajustes.
 
Para continuar com a configuração do SSID, clique aqui.
  

Configuração da programação SSID
 

O SSID pode ser configurado para ser ativo por um período de tempo específico cada dia.
 



 
Etapa 1. Clique sobre o botão de rádio no campo do período ativo para permitir a
programação para esse SSID. Se o botão de rádio é clicado fora, o SSID é ativo todo o
tempo.
 
Timesaver: Se é clicado fora em etapa 1, salte a etapa 4.
 
Etapa 2. Para transmitir o SSID em uma estadia particular, escolha as horas inicial nas
horas, minutos e listas de drop-down do tempo AM ou PM desde o início.
 
Etapa 3. Para parar a transmissão do SSID em alguma estadia, escolha o tempo de
interrupção nas horas, minutos e AM ou PM da lista de drop-down da parada.
 
Etapa 4. Enrolam para baixo o SSID - Edite o indicador e clique a aprovação para salvar os
ajustes.
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