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Configurar ajustes da segurança Wireless em
um WAP 

Introdução
 

Configurar a segurança Wireless em seu ponto de acesso Wireless (WAP) é alto-essencial
proteger sua rede Wireless dos intrusos que podem comprometer a privacidade de seus
dispositivos Wireless assim como dos dados que transmitem sobre sua rede Wireless. Você
pode configurar a segurança Wireless em sua rede Wireless estabelecendo o filtro MAC, o
acesso protegido por wi-fi (WPA/WPA2) pessoal, e a empresa WPA/WPA2.
 
A filtração MAC é usada para filtrar os clientes Wireless para alcançar a rede usando seus
endereços MAC. Uma lista do cliente será configurada a permite que ou obstrui os
endereços na lista alcancem a rede, segundo sua preferência. Para aprender mais sobre o
MAC que filtra, clique aqui.
 
A empresa WPA/WPA2 pessoal e WPA/WPA2 é protocolos de segurança usados para
proteger a privacidade cifrando os dados transmitidos sobre a rede Wireless. WPA/WPA2 é
compatível com padrões de IEEE 802.11E e 802.11i. Comparado ao Wired Equivalent
Privacy (WEP) o protocolo de segurança, WPA/WPA2 melhoraram a autenticação e os
recursos de criptografia.
 
WPA/WPA2 pessoal é para o uso home e a empresa WPA/WPA2 é para a rede negócio-
escalada. A empresa WPA/WPA2 fornece a maiores Segurança e controle centralizado
sobre a rede comparada a WPA/WPA2 pessoal.
 
Nesta encenação, a segurança Wireless está indo ser configurada no WAP para proteger a
rede dos intrusos que usam WPA/WPA2 ajustes pessoais e da empresa.
  

Objetivo
 

Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar WPA/WPA2 protocolos de segurança
pessoais e da empresa para melhorar a Segurança e a privacidade de sua rede Wireless.
 
Nota: Este artigo supõe que um Service Set Identifier (SSID) ou um Wireless Local Area
Network (WLAN) têm sido criados já em seu WAP.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP100 Series
WAP300 Series
WAP500 Series
  

Versão de software
 

1.0.2.14 – WAP131, WAP351
1.0.6.5 – WAP121, WAP321
1.3.0.4 – WAP371
1.1.0.7 – WAP150, WAP361
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1.2.1.5 - WAP551, WAP561
1.0.1.11 – WAP571, WAP571E
  

Configurar ajustes da segurança Wireless
 
Configurar WPA/WPA2 pessoal
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web de seu Access point e escolha o Sem fio > as
redes.
 
Nota: Na imagem abaixo, a utilidade com base na Web do WAP361 é usada como um
exemplo. As opções de menu podem variar segundo o modelo de seu dispositivo.
 

 
Etapa 2. Sob a área dos pontos de acesso virtual (SSID), verifique a caixa de verificação do
SSID que você quer configurar e o clique edita.
 
Nota: Neste exemplo, VAP1 é escolhido.
 

 
Etapa 3. Clique WPA pessoal da lista de drop-down da Segurança.
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Etapa 4. Escolha a versão WPA (WPA-TKIP ou WPA2-AES) verificando a caixa de
verificação. Dois podem ser escolhidos imediatamente.
 

WPA-TKIP — O Wi-fi protegeu a ferramenta chave Acesso-temporal da integridade. A
rede tem algumas estações do cliente que apoiam somente o protocolo de segurança
original WPA e TKIP. Note que escolher somente WPA-TKIP para o Access point não
está permitida conforme a exigência a mais atrasada de Alliance do Wi-fi.
WPA2-AES — Padrão de codificação Acesso-avançado protegido Wi-fi. Todas as
estações do cliente na rede apoiam a cifra WPA2 e AES-CCMP/protocolo de
segurança. Esta versão WPA fornece a melhor Segurança pelo padrão da IEEE
802.11i. Conforme a exigência a mais atrasada de Alliance do Wi-fi, o WAP tem que
apoiar este modo todo o tempo.
 

Nota: Para este exemplo, ambas as caixas de seleção são verificadas.
 

 
Etapa 5. Crie uma senha que consiste em 8-63 caráteres e incorpore-a ao campo chave.
 

 
Nota: Você pode verificar a chave da mostra como clear text box para mostrar a senha que
você criou.
 



 
Etapa 6. (opcional) no campo da taxa de atualização da chave da transmissão, incorpora
um valor ou o intervalo em que a chave da transmissão (grupo) é refrescada para os
clientes associados com este VAP. O padrão é 300 segundos e o intervalo válido é 0 a
86400 segundos. Um valor de 0 indica que a chave da transmissão não está refrescada.
 

 
Etapa 7. Salvaguarda do clique.
 

 
Você tem configurado agora o WPA pessoal em seu WAP.
  

Configurar a empresa WPA/WPA2
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web de seu Access point e escolha o Sem fio > as
redes.
 
Nota: Na imagem abaixo, a utilidade com base na Web do WAP361 é usada como um
exemplo.
 

 
Etapa 2. Sob a área dos pontos de acesso virtual (SSID), verifique o SSID que você quer
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configurar e clicar o botão Edit abaixo dela.
 

 
Etapa 3. Escolha a empresa WPA da lista de drop-down da Segurança.
 

 
Etapa 4. Escolha a versão WPA (WPA-TKIP, WPA2-AES, e permitem a PRE-autenticação).
 

Permita a PRE-autenticação — Se você escolhe WPA2-AES somente ou WPA-TKIP e
WPA2-AES como a versão WPA, você pode permitir a PRE-autenticação para os
clientes WPA2-AES. Verifique esta opção se você quer os clientes Wireless WPA2
enviar os pacotes da PRE-autenticação. A informação da PRE-autenticação é
retransmitida do dispositivo WAP que o cliente está usando atualmente ao dispositivo
do alvo WAP. Permitir esta característica pode ajudar a acelerar a autenticação para os
clientes vagueando que conectam aos pontos de acesso múltiplo (AP).
 

Nota: Esta opção não se aplica se você selecionou WPA-TKIP para versões WPA porque o
WPA original não apoia esta característica.
 



 
Etapa 5. (opcional) desmarca a caixa de verificação de configurações global do servidor
Radius do uso para editar os ajustes.
 

 
Clique (opcional) de etapa 6. o botão de rádio para o tipo correto do endereço IP do servidor
.
 
Nota: Para este exemplo, o IPv4 é escolhido.
 



 
Etapa 7. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor
Radius ao campo de endereço IP do servidor.
 
Nota: Para este exemplo 192.168.1.101 é usado.
 



 
Etapa 8. No campo chave, incorpore a correspondência chave da senha a seu servidor
Radius que o WAP se usa para autenticar ao servidor Radius. Você pode usar 1 a 64
alfanuméricos padrão e caracteres especiais.
 
Nota: As chaves são diferenciando maiúsculas e minúsculas e devem combinar a chave
configurada no servidor Radius.
 
Etapa 9. (opcional) repete etapas 7-8 para cada servidor Radius em sua rede que você quer
o WAP se comunicar com.
 



 
Verificação (opcional) de etapa 10. a caixa de verificação da contabilidade de
EnableRADIUS para permitir o seguimento e a medição dos recursos que um usuário
consumiu (tempo de sistema, a quantidade de dados transmitidos). Permitir esta
característica reservará o RAIO que esclarece ambos os servidores principais e de backup.
 



 
Etapa 11. Clique .
 
Você agora configurou com sucesso a Segurança da empresa WPA/WPA2 em seu WAP.
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