
Configurar a proteção do quadro do
Gerenciamento (MFP) em um ponto de acesso
Wireless 
Objetivo
 
A proteção do quadro do Gerenciamento (MFP) é uma característica wireless que aumente a
Segurança dos quadros do Gerenciamento. Seu padrão wireless é a IEEE 802.11w-2009 ou os
quadros protegidos do Gerenciamento (PMF) que aponta fornecer a confidencialidade de dados
dos quadros do Gerenciamento e proteger a conectividade Wireless. Esta característica trabalha
somente se o Access point e o cliente têm MFP permitido.
 
Há determinadas limitações para que alguns clientes Wireless comuniquem-se com os
dispositivos de infraestrutura MFP-permitidos. MFP adiciona um grupo longo de elementos de
informação a cada pedido da ponta de prova ou a baliza SSID. Alguns clientes Wireless tais como
os assistentes digitais pessoais (PDA), smartphones, varredores do código de barras, e assim por
diante limitaram a memória e o CPU assim que você não pode processar estas pedidos ou
balizas. Em consequência, você não vê o Service Set Identifier (SSID) inteiramente, ou você não
pode associar com estes dispositivos de infraestrutura devendo combinar mal de capacidades
SSID. Esta edição não é específica a MFP. Isto igualmente ocorre com todo o SSID que tiver os
elementos de informação múltiplos (IE). Recomenda-se sempre testar SSID MFP-permitidos no
ambiente com todos seus tipos de cliente disponíveis antes que você o distribua no tempo real.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar MFP em seu ponto de acesso Wireless (WAP).
 
Nota: Seu cliente Wireless ou sistema operacional podem ou não podem apoiar esta
característica. Verifique com seu fabricante do dispositivo Wireless ou do sistema operacional
para mais detalhes.
  
Dispositivos aplicáveis
 

 
WAP100 Series – WAP150
 
 
WAP300 Series – WAP361, WAP371
 
 
WAP500 Series
 
  

Versão de software
 

 
1.2.1.3 – WAP371, WAP551, WAP561
 
 
1.0.0.16 – WAP150, WAP361, WAP571, WAP571E
 
 



Configurar MFP em um WAP
 
Importante: Certifique-se de que sua rede Wireless esteve configurada antes de continuar com as
etapas de configuração.
 
Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web do Access point escolhe então o 
Sem fio > as redes.
 

 
Etapa 2. Na área de rádio das redes pagine, clique para escolher um rádio onde seu Service Set
Identifier (SSID) seja configurado. Os rádios podem variar segundo o modelo WAP que você tem.
Neste exemplo, o rádio 2 (gigahertz 5) é escolhido.
 
Nota: Se você tem um WAP551, a faixa clara à etapa 3. WAP551 é um Access point da único-
faixa.
 

 
Etapa 3. Sob os pontos de acesso virtual (SSID), verifique a caixa de verificação do SSID que
você quer configurar então clica edita.
 
Nota: Nesta encenação, WAP571 é usado.
 

 
Etapa 4. Detalhes da mostra do clique.
 



 
Etapa 5. Na área das versões WPA, verifique a caixa de verificação WPA2-AES.
 

 
Etapa 6. (opcional) se a caixa de verificação WPA-TKIP é verificada dentro a área das versões
WPA, desmarca para mostrar as opções MFP. A Segurança WPA-TKIP não apoia a característica
MFP.
 

 
Passo 7. Na área MFP, verifique a caixa de verificação exigida MFP.
 

 
As opções são:
 

 
Não exigido — Desabilita o suporte ao cliente para MFP.
 



Capaz — Permite MFP-capazes e os clientes que não apoiam MFP para se juntar à rede.
Este é o ajuste do padrão MFP no WAP.
 
 
Exigido — Estão permitidos aos clientes associar somente se MFP é negociado. Se os
dispositivos não apoiam MFP, não estão permitidos juntar-se à rede.
 
 

Etapa 8. Salvaguarda do clique.
 

 
Etapa 9. Uma vez a janela pop-up da confirmação aparece, APROVAÇÃO do clique.
 

 
Você deve agora ter configurado MFP em seu Access point.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…



Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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