
●

●

●

●

●

●

Identificando clientes desonestos em uma rede
Wireless do negócio de Cisco 
Objetivo
 
O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como identificar os Access point desonestos (APs) e clientes
Wireless desonestos em um tradicional ou em uma rede de malha sem fio do negócio de Cisco
(CBW).
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

140AC (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)
141ACM (folha de dados) | os prolongamentos de 10.0.1.0 (transferência o mais tarde) - são
usados somente em uma rede de malha
142ACM (folha de dados) | os prolongamentos de 10.0.1.0 (transferência o mais tarde) - são
usados somente em uma rede de malha
143ACM (folha de dados) | os prolongamentos de 10.0.1.0 (transferência o mais tarde) - são
usados somente em uma rede de malha
145AC (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)
240AC (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)
 

Introdução
 
Os Access point CBW (APs) são o 802.11 a/b/g/n/ac (onda 2) baseado, com Antenas internas.
Podem ser usados como dispositivos autônomo tradicionais ou como parte de uma rede de
malha.
 
Em um mundo perfeito, todos seria respeitoso e honesto ao usar sua rede Wireless. Infelizmente,
nós não vivemos em um mundo perfeito. Como um administrador, seu trabalho é estar ciente de
todos os problemas potenciais.
 
Os APs desonestos são os APs que foram instalados em uma rede sem sua permissão. Os
clientes desonestos são todos os outros dispositivos detectados que não pertencerem a sua
empresa.
 
Estas conexões poderiam ser totalmente inocentes, mas há sempre um risco que estes rogues
tentarão atacar sua rede ou roubar a informação sensível. Para manter-se sobre isto, você pode
ver o rogue APs e clientes desonestos. Uma vez que detectados, estes rogues não podem ser
obstruídos com o AP, mas dá-lhe a informação para investigar mais.
 

 
Vista APs desonestos
 
 
Isto pontas firmadas dos destaques da seção para novatos.
  
Abertura
 

O CBW APs detectará somente rogues em canaliza-o atualmente está usando-se ou o canal que
sobrepõem.
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Log na relação de usuário de web (UI) do mestre AP. Para fazer isto, abra um web browser e
entre em https://ciscobusiness.cisco. Você pode receber um aviso antes de continuar. Incorpore
suas credenciais. Você pode igualmente alcançar o mestre AP entrando no [ipaddress] de https://
(do mestre AP) em um web browser.
  
Pontas da ferramenta
 
Se você tem perguntas sobre um campo na interface do utilizador, verifique para ver se há uma

ponta da ferramenta que olhe como o seguinte: 
  
Problema que encontra o ícone do menu principal da expansão?
 
Navegue ao menu no lado esquerdo da tela, se você não vê o botão menu, clicam este ícone

para abrir o menu da lado-barra.
  
App do negócio de Cisco
 
Estes dispositivos têm os apps do companheiro que compartilham de alguns recursos de
gerenciamento com a relação de usuário de web. Não todas as características na relação de
usuário de web estarão disponíveis no App.
 
 
Perguntas mais freqüentes
 
Se você ainda tem perguntas não respondidas, você pode verificar nosso original frequentemente
pedido das perguntas. FAQ
  
Passo 1
 
Log na relação de usuário de web (UI) do mestre AP. Para fazer isto, abra um web browser e
entre em https://ciscobusiness.cisco. Você pode receber um aviso antes de continuar. Incorpore
suas credenciais.
 
Você pode igualmente alcançar o mestre AP incorporando o <ipaddress> de https:// (do mestre
AP) em um web browser.
  
Passo 2
 
Para fazer estas configurações, você precisa de estar na vista perita. Clique sobre o ícone da
seta à direita o menu da Web UI para comutar à vista perita.
 

 
 
Etapa 3
 
Navegue à monitoração > sumário > rogues > Access point da rede.
 

 

App iOS AppDownload Android da transferência
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Passo 4
 
Uma vez que esta página abre, você pode selecionar para ver 2.4 gigahertz gigahertz ou 5
clicando na aba. À revelia, todo o rogue APs é etiquetado não classificado. O AP não muda as
etiquetas para o rogue APs, isso é algo que você faria manualmente.
 

 
 
Etapa 5
 
O rogue APs está listado, você pode clicar sobre alguns deles para investigar mais.
 

 
 
Etapa 6 (opcional)
 
Se você quer classificar alguns dos APs como amigáveis ou maliciosos, você pode selecionar
uma ou outra opção do menu suspenso sob a classe da atualização. Você pôde querer fazer este
de modo que quando você olha Access point não classificados no futuro, você não tivesse que
classificar através de uma lista inteira. Seja certo clicar aplicam-se quando feito.
 

 



Etapa 7 (opcional)
 
Se você quer etiquetar um AP como interno (na rede) ou externo (possivelmente uma empresa
vizinha) você pode fazer aquele sob a seção do status de atualização. O clique aplica-se quando
feito.
 

 
 
Clientes desonestos da vista
  
Passo 1
 
Log na Web UI do mestre AP. Para fazer isto, abra um web browser e entre em 
https://ciscobusiness.cisco. Você pode receber um aviso antes de continuar. Incorpore suas
credenciais.
 
Você pode igualmente alcançar o mestre AP incorporando o <ipaddress> de https:// (do mestre
AP) em um web browser. Para algumas ações, você pode ir nós o app do móbil do negócio de
Cisco.
  
Passo 2
 
Para fazer estas configurações, você precisa de estar na vista perita. Clique sobre o ícone da
seta à direita o menu da Web UI para comutar à vista perita. Para detalhes em estabelecer um
servidor Radius, verifique para fora o raio
 

 
 
Etapa 3
 
Navegue à monitoração > sumário > rogues > clientes da rede.
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Passo 4
 
Se há algum cliente desonesto, estarão listados. Neste exemplo, nenhum cliente desonesto foi
detectado.
 

 
 
Conclusão
 
Agora você tem a capacidade para ver rogues em sua rede. Se você vê muitos rogues em um
canal que você se está usando, você pode mudar o canal. Há umas considerações a manter-se
na mente, assim que verifique para fora o artigo do canal da mudança RF (relação quando
disponível).
 
O cliente frequentemente perguntado da definição do perfil do aplicativo de RLANs da upgrade de
firmware das perguntas que perfila o AP mestre utiliza ferramentas os usuários do guarda-chuva
WLAN que registram o modo da malha da configuração de porta do gerenciamento de
configuração das interferências do modelagem de tráfego

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2080-Client-Profiling.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/1769-tz-Frequently-Asked-Questions-for-a-Cisco-Business-Mesh-Network.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2068-Application-Profiling.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2067-RLAN-Port-Config-AP-Groups-CBW.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2063-Upgrade-software-of-CBW-access-point.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2063-Upgrade-software-of-CBW-access-point.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/1769-tz-Frequently-Asked-Questions-for-a-Cisco-Business-Mesh-Network.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2080-Client-Profiling.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/1895-Master-AP-Tools.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2075-Config-WLAN-Users-CBW.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2071-Configure-Cisco-Umbrella-CBW.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2075-Config-WLAN-Users-CBW.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2064-Setting-Up-System-Message-Logs-CBW.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2066-Config-Ethernet-Ports-Mesh-Mode.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2072-Config-Managmt-CBW.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2072-Config-Managmt-CBW.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2073-interferers.html
/content/en/us/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/CB-Wireless-Mesh/2076-traffic-shaping.html

	Identificando clientes desonestos em uma rede Wireless do negócio de Cisco
	Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
	Vista APs desonestos
	Abertura
	Pontas da ferramenta
	Problema que encontra o ícone do menu principal da expansão?
	App do negócio de Cisco
	Perguntas mais freqüentes
	Passo 1
	Passo 2
	Etapa 3
	Passo 4
	Etapa 5
	Etapa 6 (opcional)
	Etapa 7 (opcional)


	Clientes desonestos da vista
	Passo 1
	Passo 2
	Etapa 3
	Passo 4
	Conclusão



