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Configurar os ajustes da senha ou da
complexidade WPA-PSK em um Access point
WAP125 ou WAP581 

Objetivo
 

A segurança de senha aumenta com um aumento na complexidade da senha. É vital que
você usa senhas longas com uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, de
números, e de símbolos para manter o forte segurança. A complexidade da senha é usada
para ajustar exigências para senhas a fim diminuir o risco de uma ruptura de segurança.
 
O Wi-Fi Protected Access (WPA) é um dos protocolos de segurança usados para redes
Wireless. Quando comparado ao Wired Equivalent Privacy (WEP) o protocolo de segurança,
o WPA melhorou a autenticação e os recursos de criptografia. Se o WPA é configurado no
AP, uma chave pré-compartilhada WPA (PSK) está escolhida autenticar firmemente
clientes. Quando a complexidade WPA-PSK é permitida, os requisitos de complexidade
para a chave usada no processo de autenticação podem ser configurados. Umas chaves
mais complexas fornecem a segurança aumentada.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar os ajustes da complexidade da
senha e da complexidade WPA-PSK em seu Access point WAP125 ou WAP581.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.4 — WAP581
1.0.0.5 — WAP125
  

Configurar a segurança de senha
 
Configurar a complexidade da senha
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web de seu WAP. O nome de usuário padrão e a
senha são Cisco/Cisco.
 



 
Nota: Se você tem mudado a senha ou tem criado já uma conta nova, incorpore suas
credenciais novas pelo contrário.
 
Etapa 2. Escolha o > segurança da configuração de sistema.
 
Nota: As opções disponíveis podem variar segundo o modelo exato de seu dispositivo.
Neste exemplo, WAP125 é usado.
 



 
Etapa 3. Abaixo da área da detecção do rogue AP, clique o botão da complexidade da
senha configurar….
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Etapa 4. Verifique a caixa de verificação da complexidade da senha da possibilidade para
permitir etapas para ajustar a complexidade da senha. Se isto é deixado desmarcado, salte
a etapa 8.
 

 
Etapa 5. Escolha um valor da lista de drop-down da classe de caráter mínimo da senha. O
número incorporado representa o número de caráteres mínimos ou máximos das classes
diferentes:
 

A senha é composta dos caracteres maiúculo (ABCD).
A senha é composta dos caracteres minúsculos (abcd).
A senha é os caráteres numéricos compostos (1234).
A senha é composta dos caracteres especiais (! @#$).
 

Nota: Neste exemplo, 3 são escolhidos.
 



 
Etapa 6. Verifique a senha da possibilidade diferente da caixa de verificação atual para
permitir a usuários a atualização sua senha quando expira. Se isto é deixado desmarcado,
os usuários podem ainda reenter a mesma senha quando expira.
 

 
Passo 7. No campo do comprimento da senha máximo, incorpore um valor de 64 a 127 para
definir o número de caráteres e o comprimento da senha. O padrão é 64.
 
Nota: Neste exemplo, 65 são usados.
 

 
Etapa 8. No campo mínimo do comprimento da senha, incorpore um valor de 0 a 32 para
ajustar o número obrigatório mínimo de caráteres para a senha. O padrão é 8.
 
Nota: Neste exemplo, o comprimento da senha mínimo é 9.
 



 
Etapa 9. Verifique a caixa de verificação do apoio do envelhecimento de senha da 
possibilidade para permitir que as senhas expirem. Se isto é permitido, continue à próxima
etapa, se não à faixa clara a.
 

 
Etapa 10. No campo do tempo do envelhecimento de senha, incorpore um valor entre 1 a
365 para ajustar o número de dias antes que uma senha recém-criado expire. O padrão é
180 dias.
 
Nota: Neste exemplo, 180 são usados.
 



 
Etapa 11. APROVAÇÃO do clique. Você será tomado de volta à página principal da
configuração de segurança.
 



 
Etapa 12. Clique o botão Save Button para salvar os ajustes configurados.
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Você deve agora com sucesso ter configurado as configurações de segurança da
complexidade da senha em seu WAP.
  

Configurar a complexidade WPA-PSK
 

Etapa 1. Clique o botão da complexidade configurar WPA-PSK.
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da complexidade da possibilidade WPA-PSK para
permitir etapas para ajustar a complexidade da senha.
 

 
Etapa 3. Escolha um valor da lista de drop-down da classe de caráter mínimo WPA-PSK. O
número incorporado representa o número de caráteres mínimos ou máximos das classes
diferentes:
 

A senha é composta dos caracteres maiúculo (ABCD).
A senha é composta dos caracteres minúsculos (abcd).
A senha é os caráteres numéricos compostos (1234).
A senha é composta dos caracteres especiais (! @#$).
 

Nota: Neste exemplo, 3 são escolhidos.
 

 
Etapa 4. Verifique a possibilidade WPA-PSK diferente da caixa de verificação atual permitir



a usuários a atualização sua senha quando expira. Se isto é deixado desmarcado, os
usuários podem ainda reenter a mesma senha quando expira.
 

 
Etapa 5. No campo de comprimento do máximo WPA-PSK, incorpore um valor de 32 a 63
para definir o número de caráteres e o comprimento da senha. O padrão é 63.
 
Nota: Neste exemplo, 63 são usados.
 

 
Etapa 6. No campo de comprimento do mínimo WPA-PSK, incorpore um valor de 0 a 32
para ajustar o número obrigatório mínimo de caráteres para a senha. O padrão é 8.
 
Nota: Neste exemplo, o comprimento da senha mínimo é 9.
 



 
Etapa 7. APROVAÇÃO do clique. Você será tomado de volta à página principal da
configuração de segurança.
 

 
Etapa 8. Clique o botão Save Button para salvar os ajustes configurados.
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado as configurações de segurança da
complexidade WPA-PSK em seu WAP.
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