
Configurando a complexidade da senha para o
WAP131, o WAP150, o WAP351, o WAP361, o
WAP371, e o WAP571 

Objetivo
 

A página da complexidade da senha é usada para alterar os requisitos de complexidade
para as senhas usadas para alcançar o utilitário de configuração. Segurança do aumento
das senhas complexas.
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar a complexidade da senha nos
Access point WAP131, WAP150, WAP351, WAP361, WAP371, e WAP571.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP131
 
• WAP150
 
• WAP351
 
• WAP361
 
• WAP371
 
• WAP571
  

Versão de software
 

• 1.0.2.15 (WAP131, WAP351)
 
• 1.1.0.9 (WAP150, WAP 361)
 
• 1.3.0.6 (WAP371)
 
• 1.0.1.12 (WAP571)
  

Configurando a complexidade da senha
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a complexidade da segurança
de sistema > da senha. A página da complexidade da senha abre:
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de seleção da possibilidade no campo da complexidade da senha
 para permitir a complexidade da senha. Se você não quer permitir a complexidade da
senha, desmarcar a caixa de seleção e salte para pisar 7. Verifica-se à revelia.
 

 
Etapa 3. Na lista de drop-down da classe de caráter mínimo da senha, selecione o número
mínimo de classes de caráter que devem ser representadas na série de senha. Estas
classes possíveis são letras maiúsculas, letras minúsculas, números, e caracteres
especiais. O padrão é 3.
 

 
Etapa 4. Na senha diferente do campo atual, verifique a caixa de seleção da possibilidade 
se você quer usuários incorporar uma senha diferente do que sua senha atual quando
expira. Desmarcar isto permite que os usuários reutilizem a mesma senha quando expira.
Verifica-se à revelia.
 



 
Etapa 5. No campo máximo do comprimento da senha, entre no número máximo de
caráteres que uma senha pode ser. A escala é 64 – 80, e o padrão é 64.
 

 
Etapa 6. No campo mínimo do comprimento da senha, entre no número mínimo de
caráteres que uma senha pode ser. A escala é 0 – 32, e o padrão é 8.
 

 
Passo 7. No campo do apoio do envelhecimento de senha, verifique a caixa de seleção da 
possibilidade para mandar senhas expirar após um período de tempo do grupo. Se você
não quer senhas expirar, desmarcar esta caixa de seleção e salte para pisar 9. Verifica-se à
revelia.
 



 
Etapa 8. No campo do tempo do envelhecimento de senha, entre no número de dias antes
que uma senha nova expire. A escala é 1 – 365, e o padrão é 180.
 

 
Etapa 9. Salvaguarda do clique para salvar suas mudanças. Você será registrado fora do
utilitário de configuração da Web, e deve reenter a informação nova do início de uma
sessão para recuperar o acesso.
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