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Como: Recupere uma chave secreta perdida do
guarda-chuva 
Objetivo
 
Se você perdeu nunca uma chave irrecuperável, você sabe rapidamente o sangue pode começar
a bombear através de seu corpo. Este artigo mostrar-lhe-á como recuperar de perder sua chave
secreta da interface de programação de aplicativo (API). Esta chave secreta indica somente uma
vez quando gerada, e não é indicada outra vez. Se você navega o navegador longe da tela da
chave API então você pode perder essa informação.
  
Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.1
  

Requisitos
 

Uma conta ativa do guarda-chuva (não tenha um? Peça umas citações ou comece uma 
versão de avaliação gratuita)
  

Ajude, mim perderam minha chave secreta!
 
Está aqui a notícia resistente, sua chave secreta, ele perdeu ao Ethernet, ido. Onde isto
transforma na melhor notícia, é que o processo de recuperação não é toda aquele doloroso.
Gerando uma chave nova API, você gerencie uma chave secreta nova. Assim o processo de
recuperação envolve suprimir do associado chave API com a chave perdida e gerar o key set
novo API.
 
Onde este guia está navegando, começa agarrando a chave e a chave secreta API de seu painel
da conta do guarda-chuva. Após, nós registraremos em seu dispositivo WAP para adicionar o API
e a chave secreta. Se você é executado em quaisquer edições, verificação aqui para a
documentação, e aqui para opções do apoio do guarda-chuva.
 
Etapa 1. Após o registro em sua conta do guarda-chuva, da tela do painel clique sobre Admin > 
chaves API.
 

https://umbrella.cisco.com/products/features
https://signup.umbrella.com/
https://docs.umbrella.com/
https://docs.umbrella.com/
https://umbrella.cisco.com/support/options/
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A anatomia do API fecha a tela -
 

Adicionar a chave API - Inicia a criação de uma chave nova para o uso com o guarda-chuva
API.
Informação adicional - Desliza down/up com um explainer para esta tela.
Poço do token - Contém todas as chaves e tokens criados por esta conta. (Povoa uma vez
que uma chave foi criada)
Documentos de suporte - As relações à documentação no guarda-chuva situam referir-se os
assuntos em cada seção.
 

 
Etapa 2. Clique sobre os dispositivos de rede do guarda-chuva abotoam-se no token bem.
 



 
Etapa 3. Selecione dispositivos de rede do guarda-chuva e clique então o botão Create.
 

 
Etapa 4. A chave será suprimida imediatamente. Clique sobre o botão da chave adicionar API no 
canto superior-direito da mão, ou clique o botão da chave da criação API. Eles ambos função o
mesmos.
 



 
Etapa 5. Selecione dispositivos de rede do guarda-chuva e clique então o botão Create.
 

 
Etapa 6. Clique o botão Copy Button à direita de sua chave secreta, uma notificação do PNF-
acima confirmará a chave é copiado a sua prancheta.
 

 
Depois que você copiou a chave e a chave secreta a um local segura, clique a caixa de seleção 



para confirmar para terminar o reconhecimento a seguir clique o botão Close Button.
 

 
Etapa 7. Abra um editor de texto tal como o bloco de notas e cole seu segredo e a chave API no
original, etiqueta-os para a referência futura. Neste caso sua etiqueta é do “chave secreta guarda-
chuva”. Inclua a chave API com sua chave secreta junto com uma descrição breve de seu uso
neste mesmo arquivo de texto. Salvar então o arquivo de texto a um lugar seguro que esteja mais
atrasado de fácil acesso se você precisar.
 

 
Observação importante: Se você perde ou acidentalmente não suprime da chave secreta lá é
nenhum função ou número do apoio para chamar para recuperar esta chave. Mantenha-a
segredo, mantenha-a segura. Se perdido, você precisará de suprimir da chave e re-de autorizar a
chave API com cada dispositivo que WAP você deseja proteger com guarda-chuva.
 
Melhor prática: Mantenha apenas uma cópia única deste original em um dispositivo, como uma
movimentação do polegar USB, inacessível de toda a rede.
  
Configurando o guarda-chuva em seu dispositivo WAP
 
Agora que nós criamos chaves API dentro do guarda-chuva, nós tomaremos aquelas chaves e
instalá-las-emos em nossos dispositivos WAP. Em nosso caso nós estamos usando um WAP581.
 
Etapa 1. Após o registro em seu dispositivo WAP, clique sobre o guarda-chuva no menu do
sidebar.
 

https://www.youtube.com/watch?v=_YhpauKGgQ4
https://www.youtube.com/watch?v=_YhpauKGgQ4
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Etapa 2. A tela do guarda-chuva é direta, mas há um valor de dois campos que define aqui:
 

Domínios locais a contornear - Este campo contém seus domínios internos que você gostaria
de ser excluído do serviço do guarda-chuva.
DNSCrypt - Fixa transferência dos pacotes entre o cliente de DNS e o Resolver DNS. Esta
característica está ligada à revelia, desabilitando esta característica fará sua rede menos
segura.
 

 
Etapa 3. Cole seus API e chave secreta nos campos correspondentes



 
Etapa 4. Assegure-se de que as caixas de seleção para Enable e DNSCrypt estejam firmadas ao
estado da verificação.
 

 
Nota: DNSCrypt fixa uma comunicação DNS entre um cliente de DNS e um resolver DNS. O
padrão é permitido.
 
Etapa 5. (opcional) entra nos domínios locais que você gostaria do guarda-chuva de permitir com
o processo da resolução de DNS.
 

 
Nota: Isto é exigido para todos os domínios do intranet e domínios do DNS em divisão. Se sua
rede exige o uso de domínios da área local distribuindo, você precisará de contactar o apoio do



guarda-chuva para obter esta característica em serviço. A maioria de usuários não precisarão de
usar esta opção.
 
Etapa 6. Depois que você é satisfeito com as mudanças ou adicionou seus próprios domínios
locais para contornear, clique o botão Save Button no canto superior-direito da mão.
 

 
Etapa 7. Quando as mudanças estão completas, o status de registro do campo lerá “bem
sucedido”.
 

  
Confirmar tudo está em seu local correto
 
Felicitações, você é agora o guarda-chuva de Cisco protegido. Ou é você? Deixe-nos ser certos,
Cisco criou um Web site dedicado a determinar isto tão rapidamente quanto as cargas da página. 
Clique aqui ou datilografe https://InternetBadGuys.com na barra do navegador.
 
Se o guarda-chuva é configurado corretamente você estará cumprimentado por uma tela similar a
esta!
 

https://InternetBadGuys.com
https://InternetBadGuys.com
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