
WiFi protegeu a configuração de complexidade
da chave pré-compartilhada do acesso (WPA-
PSK) nos Access point WAP551 e WAP561 

Objetivo
 

Se WiFi protegeu o acesso (WPA) é configurado no Access point, uma chave pré-
compartilhada WPA pode ser escolhido 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.
 
Este artigo explica como configurar a complexidade da chave pré-compartilhada WPA nos
Access point WAP5551 e WAP561.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

 Versão de software
 

• v1.0.4.2
  

Configuração da complexidade WPA-PSK
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a segurança de sistema > a
complexidade WPA-PSK. A página da complexidade WPA-PSK abre:
 

 



 
 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo da complexidade WPA-
PSK para permitir o AP de verificar as chaves pré-compartilhada novas WPA para ver se há
a complexidade.
 
Etapa 3. Escolha o número mínimo de classes de caráter que devem ser representadas na
corda chave da lista de drop-down da classe de caráter mínimo WPA-PSK.  Se duas
classes de caráter são escolhidas, a seguir a chave pré-compartilhada deve conter pelo
menos duas classes de caráter, tais como letras maiúsculas, letras minúsculas, números, e
caracteres especiais.
 

 
Etapa 4. (opcional) para incorporar uma chave pré-compartilhada diferente quando a chave
atual expirou, verifica a caixa de verificação da possibilidade no WPA-PSK diferente do
campo atual. Se desabilitado, você pode reenter a mesma chave que você usou mais cedo.
 
Etapa 5. Inscreva o número máximo de caráteres para uma chave no campo de
comprimento do máximo WPA-PSK. A escala é 64 a 80.
 
Etapa 6. Entre no número mínimo de caráteres que uma chave pode ter no campo de
comprimento do mínimo WPA-PSK. A escala é 8 a 32.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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