Configurar o conteúdo da Web que filtra usando
o guarda-chuva de Cisco em WAP571 ou em
WAP571E
Objetivo
O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como configurar o conteúdo da Web que filtra usando o
guarda-chuva de Cisco em um WAP571 ou em um WAP571E.

Introdução
Você trabalhou duramente para obter sua rede em serviço. Naturalmente, você quê-la ficar essa
maneira, mas os hacker são implacáveis. Que pode ser feito para manter sua rede segura? Uma
solução é estabelecer a filtração do conteúdo da Web. Os recursos de filtragem do conteúdo da
Web permitem que você forneça acesso controlado ao Internet configurando políticas e filtros.
Ajuda a fixar a rede obstruindo Web site maliciosos ou indesejáveis.
O guarda-chuva de Cisco é uma plataforma de segurança da nuvem que forneça a primeira linha
de defesa contra ameaças no Internet. Atua como um gateway entre o Internet e seus sistemas e
dados para obstruir o malware, os botnets, e o phishing sobre toda a porta, protocolo, ou
aplicativo.
Usando uma conta do guarda-chuva de Cisco, a integração transparentemente (relatório a nível
URL) interceptará perguntas do Domain Name System (DNS) e reorientá-las-á ao guarda-chuva.
Seu dispositivo aparecerá no painel do guarda-chuva como um dispositivo de rede para aplicar
políticas e ver relatórios.
Para aprender mais sobre o guarda-chuva de Cisco verifique para fora os seguintes links:
Guarda-chuva de Cisco duma olhada
Guia do Usuário do guarda-chuva de Cisco
Como: Guarda-chuva de alargamento de Cisco para proteger sua rede Wireless

Dispositivos aplicáveis
WAP571
WAP571E

Versão de software
●

1.1.0.3

Configurar o guarda-chuva de Cisco em seu WAP
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web do WAP incorporando o nome de usuário e
senha. O nome de usuário padrão e a senha são Cisco/Cisco. Se você configurou um username
ou uma senha nova, incorpore aquelas credenciais pelo contrário. Clique em login.

Nota: Neste artigo, o WAP571E é usado para demonstrar a configuração do guarda-chuva de
Cisco. As opções de menu podem levemente variar segundo o modelo de seu dispositivo.
Etapa 2. Escolha o guarda-chuva de Cisco.

Etapa 3. Permita o guarda-chuva de Cisco clicando na caixa de verificação.

Etapa 4. Para obter a chave e segredo API, log em sua conta do guarda-chuva de Cisco usando o
email ou o nome de usuário e senha. Clique em login.

Etapa 5. Navegue ao Admin e peça uma chave API escolhendo o API fecha… do menu.

Nota: A primeira vez que você pede uma chave API, simplesmente a chave obtém indicada como
mostrado abaixo.

Etapa 6. O clique refresca para obter a chave e o segredo API.

Nota: Quando você clique refresca, a chave API mudará.
Etapa 7. Copie a chave e o segredo que é gerado.

Etapa 8. Cole a chave e o segredo copiados da etapa 7 dentro aos campos fornecidos sob a
configuração do guarda-chuva de Cisco do WAP.

Etapa 9. (opcional) incorpora o Domain Name que você confia nos domínios locais para
contornear o campo (opcional) e os pacotes alcançarão o destino sem atravessar o guarda-chuva
de Cisco. Os artigos na lista devem ser separados por uma vírgula, quando os domínios puderem
incluir convites sob a forma de um asterisco (*). Por exemplo: *.cisco.com.*.

Nota: Isto é exigido para todos os domínios do intranet e domínios do DNS em divisão onde os
servidores separados existem para interno e redes externas.
Etapa 10. (opcional) dá entrada com um nome da etiqueta no campo (opcional) da etiqueta do

dispositivo para etiquetar o dispositivo. A etiqueta do dispositivo descreve o dispositivo ou uma
origem particular atribuído ao dispositivo. Assegure-se de que esteja original a sua organização.

Nota: Toda a mudança no segredo, na chave API e na etiqueta do dispositivo provocará o reregistro para criar um dispositivo de rede.
Etapa 11. DNSCrypt é usado para fixar (através da criptografia) a comunicação DNS entre um
cliente de DNS e um solucionador DNS. Impede diversos tipos de ataques DNS, e espião. É
permitido à revelia.

Etapa 12. O clique aplica-se para aplicar estas configurações.

Nota: O estado do registro é indicado no campo de status de registro. O estado pode ser bem
sucedido, registrando-se ou falhado.
Etapa 13. Você verá uma tela do PNF-acima como mostrado abaixo. APROVAÇÃO do clique a
confirmar.

Verificação
Há uma maneira do divertimento de verificar se a filtração do Web site é permitida. Abra
simplesmente um web browser e incorpore a seguinte URL: www.internetbadguys.com. Não
tenha nenhum medo, este é um local possuído por Cisco para finalidades do teste e da
verificação.

Desde que a filtração do Web site é permitida no WAP através do guarda-chuva de Cisco, você
receberá a seguinte notificação. A rede Wireless reorientará a pergunta DNS ao guarda-chuva de
Cisco. Por sua vez, o guarda-chuva de Cisco atua como o servidor DNS, protegendo a rede e
seus usuários.

Conclusão
Você tem configurado agora e Web site permitido que filtra em um Access point WAP571 ou
WAP571E usando o guarda-chuva de Cisco.
Queira aprender mais? Verifique para fora estes vídeos relativos ao guarda-chuva de Cisco:
Conversa técnica de Cisco: Fixando uma rede de negócio usando o guarda-chuva e os
Access point da empresa de pequeno porte de Cisco
Conversa técnica de Cisco: Como obter uma conta do guarda-chuva
Conversa técnica de Cisco: Estabelecendo uma política de guarda-chuva

