
Detecção desonesto AP nos Access point
WAP351 e WAP371 

Objetivo
 

Um Access Point (AP) desonesto é um Access point que seja instalado em uma rede sem
autorização explícita de um administrador de sistema. Os Access point desonestos
levantam uma ameaça de segurança porque qualquer um com acesso à área pode instalar
um ponto de acesso Wireless que possa permitir a partidos desautorizados o acesso à rede.
A página da detecção AP do rogue indica a informação sobre estes Access point. Você
pode adicionar todos os Access point autorizados à lista confiada AP.
 
O objetivo do original é explicar como detectar os Access point desonestos (AP) nos Access
point WAP351 e WAP371.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP351 
• WAP371
  

Versão de software
 

• 1.0.0.39 (WAP351) 
• 1.2.0.2 (WAP371)
  

Configuração desonesto da detecção AP
 

Nota: A fim configurar a detecção desonesto AP para um rádio, esse rádio deve
primeiramente ser permitido no sem fio > seção do rádio. Para mais informação, refira os
artigos que configuram configurações de rádio básicas no WAP131 e no WAP351 e 
configurações de rádio básicas no WAP371.
 
Etapa 1. O log no utilitário de configuração da Web e escolhe detecção AP do Sem fio > do
rogue. A janela de detecção AP do rogue aparece:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=5084


 
Etapa 2. Verifique a detecção AP para ver se há o rádio 1 ou a detecção AP para que as 
caixas de seleção do rádio 2 selecionem em que a interface de rádio você quer permitir a
detecção desonesto AP. No WAP351, o rádio 1 pode somente detectar APs na escala 2.4
gigahertz, e o rádio 2 pode somente detectar APs na escala gigahertz 5. No WAP371, o
rádio 1 pode somente detectar APs na escala gigahertz 5, e o rádio 2 pode somente
detectar APs na escala 2.4 gigahertz.
 

 
Etapa 3. Clique o botão Save Button para permitir a detecção desonesto AP para as
interfaces de rádio selecionadas.
 



 
Etapa 4. Se permitindo a detecção desonesto AP, uma janela pop-up aparecerá dizendo
que todos clientes conectados estarão desligados atualmente. Clique em OK para continuar.
 

 
A detecção uma vez desonesto AP é permitida, cada AP detectado será indicada na lista
desonesto detectada AP.
 

 
A informação seguinte para os Access point detectados é indicada:
 

• Ação — Clicando o botão da confiança neste campo adicionará o AP correspondente à 
lista confiada AP, e removem-no da lista desonesto detectada AP.



• MAC address — Indica o MAC address do AP detectado.
 
• Rádio — Isto indica o rádio do WAP em que o Access point foi detectado.
 
• Intervalo da baliza — Indica o intervalo da baliza nos milissegundos que é usado pelo AP
detectado. Os beacon frame são transmitidos por um AP em intervalos regulares para
anunciar a existência da rede Wireless. O tempo padrão enviar um beacon frame é uma
vez cada 100 milissegundos.
 
• Tipo — Indica o tipo do dispositivo detectado. Pode ser um AP ou ad hoc. Um dispositivo
ad hoc usa uma conexão Wireless local que não envolva um ponto de acesso Wireless.
 
• SSID — Indica o SSID do AP detectado.
 
• Privacidade — Indica se há alguma Segurança no AP vizinho.
 
• WPA — Indica se a Segurança WPA está fora ou ligada para o AP detectado.
 
• Faixa — Indica o modo do IEEE 802.11 que é usado no AP detectado. Pode ser 2.4 ou 5.
 
• Canal — Indica o canal que o AP detectado está transmitindo atualmente sobre.
 
• Taxa — Mostra a taxa em que o AP detectado transmite atualmente em Mbps.
 
• Sinal — Mostra a força do sinal de rádio do AP.
 
• Balizas — Indica o número total de balizas recebidas do AP desde que foi detectado
primeiramente. Os beacon frame são transmitidos por um AP em intervalos regulares para
anunciar a existência da rede Wireless. O tempo padrão enviar um beacon frame é uma
vez cada 100 milissegundos.
 
• Última baliza — Indica a data e hora da última baliza recebida do AP.
 
• Taxas — Alista apoiado e as taxas básicas do AP detectado (nos megabits por segundo).
 

Etapa 5. Se você confia ou reconhece um AP que esteja detectado, clique o botão da 
confiança ao lado de sua entrada na lista. Isto adiciona o AP correspondente à lista confiada
AP, e remove-o da lista desonesto detectada AP. Confiando um AP adicionar-lo somente à
lista, e não o tem nenhum impacto na operação do WAP. As lista são a ferramenta de
organização que pode ser usada para tomar uma ação mais adicional.
 

 
Etapa 6. Para controlar seus APs confiados, enrole para baixo a lista confiada AP. Isto é o
lugar onde o rogue detectado APs é encontrado quando você clica seus botões respectivos
da confiança.
 



 
Etapa 7. Se você já não confia um AP confiado, clique sobre seu botão correspondente de 
Untrust. Isto movê-lo-á de novo na lista desonesto detectada AP.
 

  
Suportar/fazendo download confiou a lista AP
 

Etapa 1. Se você quer transferir ou backup a lista confiada AP, enrole para baixo a 
transferência/a seção confiada backup da lista AP.
 

 
Etapa 2. No campo de ação da salvaguarda, escolha um dos botões de rádio:
 

• Transferência (PC ao AP) — Selecione isto se você quer transferir uma lista confiada
existente AP de seu PC ao WAP.
 
• Backup (AP ao PC) — Selecione isto se você quer o backup a lista confiada AP a seu
PC. Se você seleciona este, salte para pisar 5.
 



 
Etapa 3. Se você selecionou a transferência (PC ao AP) na etapa precedente, clique o
botão da consultação… no campo de nome de arquivo da fonte para selecionar o arquivo de
lista confiado AP em seu PC.
 

 
Nota: O arquivo deve terminar em .cfg.
 
Etapa 4. No campo de destino do gerenciamento de arquivos, selecione os botões de rádio
da substituição ou da fusão. Substitua causas o arquivo baixado para overwrite
completamente a lista confiada existente AP no WAP, quando a fusão adicionar somente os
APs novos no arquivo à lista confiada AP.
 

 



Etapa 5. Salvaguarda do clique. Segundo sua seleção no campo de ação da salvaguarda, o
WAP um ou outro backup a lista confiada AP a seu PC ou para transferir a lista confiada
especificada AP ao WAP.
 

 
Etapa 6. Se você está executando um backup, uma janela de diálogo aparecerá pedindo
para salvar a lista confiada AP a seu computador. Se você está transferindo o arquivo, uma
janela pop-up aparecerá de indicação que transferência era bem sucedida. Clique em OK.
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