
●

●

●

●

Controle a lista da detecção do rogue AP no
Access point WAP125 ou WAP581 

Objetivo
 

Um Access Point (AP) desonesto é um Access point que seja instalado em uma rede segura
sem o acordo do administrador de rede. Os AP desonestos podem levantar uma ameaça de
segurança porque qualquer um que instala um roteador Wireless dentro da escala de sua
rede pode potencialmente aceder a sua rede. A página da detecção do rogue AP na 
utilidade com base na Web do AP fornece a informação sobre as redes Wireless que estão
dentro da escala.
 
Este artigo aponta mostrar a lhe como criar, importar, e a backup ou transferir uma lista AP
em um Access point.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

Crie a lista confiada AP
 
Permita a detecção desonesto AP
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web do Access point incorporando
seu nome de usuário e senha aos campos fornecidos e clica então o início de uma sessão.
 



 
Nota: O nome de usuário/senha padrão é Cisco/Cisco.
 
Etapa 2. Escolha o > segurança da configuração de sistema.
 

 
Etapa 3. Sob a seção desonesto da detecção AP, verifique as caixas de seleção das
interfaces de rádio que você quer permitir a detecção desonesto AP. Isto é desabilitado à
revelia. Neste exemplo, ambas as interfaces de rádio são permitidas.
 



Nota: Se você está usando o WAP581, o rádio 1 mostra que gigahertz 5 e rádio 2 é 2.4
gigahertz.
 

 

Etapa 4. Clique .
  

Crie a lista confiada AP
 

Etapa 5. Clique o botão da lista do rogue AP da vista….
 

 
Etapa 6. Na janela de detecção do rogue AP, clique a aba da lista do rogue AP.
 

 
A informação seguinte sobre os Access point detectados é indicada. Devido à largura
adicional, a imagem abaixo foi rachada em dois.
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MAC address — O MAC address do rogue AP.
Rádio — O rádio físico no rogue AP a que você pode se juntar.
Intervalo da baliza (milissegundo.) — O intervalo da baliza que é usado pelo rogue AP.
Cada AP envia beacon frame em intervalos regulares para anunciar a existência de sua
rede Wireless.
Tipo — O tipo do dispositivo detectado pode ser AP ou ad hoc.
SSID — O Service Set Identifier (SSID) do rogue AP, igualmente conhecido como o
nome de rede.
Privacidade — Indica mesmo se a Segurança está permitida no rogue AP. Fora de
indica que o rogue AP não tem nenhuma Segurança permitida quando indicar sobre
que o rogue AP tem as medidas de segurança permitidas.
 

 
WPA — Indica se a Segurança WPA está permitida (sobre) ou desabilitada (fora) para o
rogue AP.
Faixa — Este é o modo do IEEE 802.11 que é usado no rogue AP. Pode ser 2.4 ou 5.
Canal — Indica o canal que o AP detectado está transmitindo atualmente sobre.
Taxa — Mostra a taxa em que a corrente detectada AP transmite 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 um intervalo regular
para anunciar a existência da rede Wireless.
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.
 

Passo 7. Se você confia ou reconhece um AP que esteja detectado, verifique a caixa de
verificação da entrada. Você pode selecionar mais de um AP detectado de cada vez.
 

 
Etapa 8. Clique o movimento confiou o botão da lista AP acima da lista desonesto detectada
AP. 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 AP. As lista são a ferramenta de organização que pode ser usada para
tomar uma ação mais adicional.
 



  
Veja a lista confiada AP
 

Etapa 9. A tabela confiada da lista AP é povoada uma vez que um AP foi confiado. Para ver
as entradas, clique o botão confiado da lista AP.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 10. a caixa de verificação da entrada aplicável a mover-se
para a lista do rogue AP. Você pode selecionar mais de uma entrada de cada vez.
 

 
Clique (opcional) de etapa 11. o movimento eliminar as plantas pouco vigorozas o botão da 
lista AP. A entrada é movida de volta à lista do rogue AP.
 

  
A transferência/backup confiou a lista AP
 

Etapa 12. Na transferência/backup confiou a área da lista AP, escolhem um botão de rádio à
transferência que uma existência confiou o arquivo de configuração de lista AP ao AP do
computador ou ao backup para transferir a lista do AP ao computador.
 
Nota: Neste exemplo, a transferência (PC ao AP) é escolhida. Se você escolheu o backup
(AP ao PC), salte a etapa 15.
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Etapa 13. Na área do nome de arquivo da fonte, clique sobre Browse… para selecionar um
arquivo em seu computador para transferir ao AP.
 
Nota: Para este exemplo, Rogue2.cfg foi escolhido.
 

 
Etapa 14. Na área de destino do gerenciamento de arquivos, escolha um botão de rádio a
substituem ou fundem o arquivo com a lista existente. As opções são
 

Substitua — Substitui lista existente do rogue AP.
Fusão — Lista existente das fusões com lista nova.
 

Nota: Para este exemplo, Replace foi escolhida.
 

 

Etapa 15. Clique .
 
Você tem criado, tem suportado ou tem transferido, e tem importado agora uma lista
confiada AP em um Access point.
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