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Perguntas mais frequentes sobre a proteção do
quadro do Gerenciamento (MFP) 

Objetivo
 

O Wi-fi é um meio de transmissão que permita todo o dispositivo de bisbilhotar e participar
como um legítimo ou um dispositivo de rogue. Os quadros do Gerenciamento tais como a
autenticação, a de-autenticação, a associação, a dissociação, as balizas, e as pontas de
prova são usados por clientes Wireless para iniciar para baixo e rasgar sessões para
serviços de rede. Ao contrário do tráfego de dados, que pode ser cifrado para fornecer um
nível da confidencialidade, estes quadros devem ser ouvidos e compreendido por todos os
clientes e deve consequentemente ser transmitido como aberto ou unencrypted. Quando
estes quadros não puderem ser cifrados, devem ser protegidos da falsificação para proteger
o media wireless dos ataques. Por exemplo, um atacante podia quadros do Gerenciamento
do spoof de um AP atacar um cliente associado com o AP.
 
Este documento aponta dar respostas às perguntas mais frequentes sobre a proteção do
quadro do Gerenciamento (MFP).
  

Perguntas mais freqüentes
 
Sumário
 
Que é MFP?
Como MFP trabalha?
Como é diferente de PMF?
Que são os tipos de MFP?
Que são os componentes do cliente MFP?
Como o cliente MFP trabalha?
Como eu uso o cliente MFP?
Que são os componentes do cliente MFP?
Por que não pode meu dispositivo móvel conectar ao dispositivo de infraestrutura permitido
MFP?

Que é proteção do quadro do Gerenciamento da transmissão?
Como configurar MFP em um ponto de acesso Wireless (WAP)?
Como configurar a placa de rede Wireless de Intel para conectar a uma rede MFP-
permitida?
 

1. Que é MFP?
 
Os quadros do Gerenciamento são frames de transmissão usados pelo IEEE 802.11 para
permitir um cliente Wireless negociar com um ponto de acesso Wireless (WAP). MFP
fornece a Segurança para frames de transmissão unencrypted e os mensagens de
gerenciamento passados entre dispositivos Wireless.
 
2. Como MFP trabalha?
 
No IEEE 802.11, os quadros do Gerenciamento tais como o deauthentication, a
desassociação, as balizas, e as pontas de prova são sempre não-autenticados e
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unencrypted. O WAP adiciona o elemento de informação do Message Integrity Check (MIC
IE) a cada quadro que do Gerenciamento transmite. Toda a tentativa de copiar, altera-se, ou
a repetição o quadro invalida o MIC.
 
3. Que são algumas das coisas um atacante podem fazer em uma rede com MFP
desabilitaram?
 

A vulnerabilidade encontrada em quadros do Gerenciamento levanta uma grande ameaça a
uma rede permitindo que a um atacante ao spoof um quadro do Gerenciamento de um WAP
ataque um cliente que lhe seja associado. Um atacante pode executar as seguintes ações:
 

Jammer do Radio Frequency (RF) — Os ataques com uma antena direcional de alta potência
de uma distância podem ser realizados do exterior de seu prédio do escritório. As
ferramentas de ataque usadas por intrusos leverage o corte de técnicas tais como quadros
falsificado do Gerenciamento do 802.11, quadros falsificado da autenticação do 802.1x, ou
simplesmente utilização do método da inundação do pacote da força bruta.
Roteador gêmeo mau — É um formulário do phishing em que um atacante nomeia e levanta
como um Access point legítimo. Isto engana usuários em conectar um dispositivo móvel ao
Access point falsificado, assim podendo causar mais dano ao usuário. 
Execute um ataque do dicionário autônomo — Durante um ataque do dicionário, as variações
de senhas são usadas para comprometer as credenciais de autenticação do usuário. A
maioria de algoritmos de autenticação senha-baseados são vulneráveis aos ataques do
dicionário na ausência de uma política de senha elaborada.
 

4. Que são os tipos de MFP?
 
Estes são os dois tipos de MFPs:
 

Infraestrutura MFP — Especificamente, a infraestrutura MFP protege funções de
gerenciamento de sessão do 802.11 adicionando MIC IE aos quadros do Gerenciamento
emissores pelos Access point e não por aqueles emissores pelos clientes, que são validados
por outros Access point na rede. A infraestrutura MFP é passiva. Pode detectar e intrusões
do relatório mas não tem nenhum meio pará-lo. Protege quadros do Gerenciamento
detectando os adversários que estão invocando ataques de recusa de serviço, estão
inundando a rede com as pontas de prova da associação, estão interjecting como Access
point desonestos, e estão o desempenho da rede atacado o Qualidade de Serviço (QoS) e os
quadros de rádio da medida.
Cliente MFP — Os protetores autenticaram clientes dos quadros falsificado, impedindo
muitos dos ataques comuns contra as redes de área local wireless (LAN) de tornar-se
eficazes. A maioria de ataques, tais como ataques da de-autenticação, revertem ao
desempenho simplesmente de degradação afirmando com clientes válidos.
 

— Execute uma recusa de serviço (DoS) — atacantes estão usando técnicas da evasão fora dos
ataques volume-baseados típicos para evitar a detecção e a mitigação, incluindo o “ponto baixo e
para retardar” técnicas do ataque e ataques SSL-baseados. Estão distribuindo as campanhas do
ataque do multivulnerability que visam cada camada da infraestrutura da vítima, incluindo os
dispositivos da infraestrutura de rede, os Firewall, os server, e os aplicativos.
— Ataque que envolva pessoas no cliente quando reconectado — é um formulário de um ataque
chave indutivo da derivação que seja eficaz em redes do 802.11 devido à falta da integridade de
mensagem eficaz. O receptor de um quadro não pode verificar que o quadro não esteve alterado
durante sua transmissão.
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5. Que são os componentes da infraestrutura MFP?
 
A infraestrutura MFP tem 3 componentes:
 

Proteção do quadro do Gerenciamento — Quando a proteção do quadro do Gerenciamento é
permitida, o WAP adiciona MIC IE a cada quadro que do Gerenciamento transmite. Toda a
tentativa de copiar, altera-se, ou a repetição o quadro invalida o MIC.
Validação do quadro do Gerenciamento — Quando a validação do quadro do Gerenciamento
é permitida, o AP valida cada quadro do Gerenciamento que recebe de outros WAP na rede.
Assegura-se de que o MIC IE este presente (quando o autor é configurado para transmitir
quadros MFP) e combina-se o índice do quadro do Gerenciamento. Se recebe qualquer
quadro que não contiver um MIC válido IE de um identificador do conjunto do serviço básico
(BSSID) que pertença a um WAP, que seja configurado para transmitir quadros MFP, relata a
discrepância ao sistema de gerenciamento de rede.
 

Nota: Para que os timestamps operem-se corretamente, todos os controladores do
Wireless LAN (WLC) devem ser Network Time Protocol (NTP) sincronizado.
 

Relatório do evento — O Access point notifica o WLC quando detecta uma anomalia. O WLC
agrega os eventos anômalos e relata-os com o SNMP traps à gerente de rede.
 

6. Como o cliente MFP trabalha?
 
Especificamente, o cliente MFP cifra os quadros do Gerenciamento enviados entre clientes
dos Access point e da versão 5 da extensão compatível Cisco (CCXv5) de modo que os
Access point e os clientes possam tomar a ação preventiva deixando cair quadros
falsificado do Gerenciamento da classe 3 (isto é, quadros do Gerenciamento passados entre
um Access point e um cliente que seja autenticado e associado). O cliente MFP leverages
os mecanismos de segurança definidos pela IEEE 802.11i para proteger os seguintes tipos
de quadros do Gerenciamento do unicast da classe 3: desassociação, de-autenticação, e
ação de QoS (multimédios wireless Extenions ou WMM). O cliente MFP protege uma
sessão do ponto de acesso do cliente da maioria de tipo comum de ataque de recusa de
serviço. Protege quadros do Gerenciamento da classe 3 usando o mesmo método de
criptografia usado para os frames de dados da sessão. Se um quadro recebido pelo Access
point ou pelo cliente falha a descriptografia, está deixado cair, e o evento é relatado ao
controlador.
 
7. Como eu uso o cliente MFP?
 
Para usar o cliente MFP, os clientes devem apoiar CCXv5 MFP e devem negociar a versão
2 do acesso protegido por wi-fi (WPA2) que usa o Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) ou
o bloco da Padrão-cifra da criptografia avançada que acorrentam o protocolo do código de
autenticação de mensagens (AES-CCMP). O Extensible Authentication Protocol (EAP) ou a
chave pré-compartilhada (PSK) podem ser usados para obter o PMK. O CCKM e o
Gerenciamento de mobilidade do controlador são usados para distribuir chaves de sessão
entre Access point para a camada 2 e a camada 3 que vagueia rapidamente.
 
8. Que são os componentes do cliente MFP?
 
Há 3 componentes do cliente MFP:
 

Geração chave e distribuição — Protocolos de segurança e mecanismos das forças de
alavanca do cliente MFP definidos pela IEEE 802.11i para proteger quadros do
Gerenciamento do unicast da classe 3:
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– Quadros da desassociação — Um pedido a um cliente ou a um WAP desligar ou
dissociar um relacionamento da autenticação.
 
– quadros da De-autenticação — Um pedido a um cliente ou a um WAP desligar ou
dissociar um relacionamento da associação.
 
– Ação de QoS WMM — O parâmetro WMM é adicionado à baliza, à resposta da
ponta de prova, e aos frames de resposta da associação.
 

Proteção e validação de quadros do Gerenciamento — Para impedir ataques usando frames
de transmissão, os AP que apoiam CCXv5 não se emitem nenhuns quadros do
Gerenciamento da classe 3 da transmissão. Um AP no modo do bridge de grupo de trabalho,
o modo de repetidor, ou os descartes do modo do bridge sem raiz transmitem quadros do
Gerenciamento da classe 3 se o cliente MFP é permitido.
Relatórios de erro — Os mecanismos de relatório MFP-1 são usados para relatar os erros do
de-encapsulamento do quadro do Gerenciamento detectados por Access point. Isto é, o WLC
recolhe estatísticas do erro de validação MFP e a informação periodicamente para a frente
ordenada ao WCS.
 

Nota: Os erros de violação MFP detectados por estações do cliente são segurados
pelo CCXv5 que vagueiam e pela característica de diagnósticos do tempo real.
 

9. Por que não pode meu dispositivo móvel conectar ao dispositivo de
infraestrutura permitido MFP? 
Há determinadas limitações para que alguns clientes Wireless comuniquem-se com os
dispositivos de infraestrutura MFP-permitidos. MFP adiciona um grupo longo de elementos
de informação a cada pedido da ponta de prova ou a baliza SSID. Alguns clientes Wireless
tais como PDA, smartphones, varredores do código de barras, e assim por diante limitaram
a memória e a unidade de processamento central (CPU). Assim, você não pode processar
estas pedidos ou balizas. Em consequência, você não vê o SSID inteiramente, ou você não
pode associar com estes dispositivos de infraestrutura, devido a um engano de capacidades
SSID. Esta edição não é específica a MFP. Isto igualmente ocorre com todo o SSID que
tiver os elementos de informação múltiplos (IE). É sempre aconselhável testar SSID MFP-
permitidos no ambiente com todos seus tipos de cliente disponíveis antes que você o
distribua no tempo real.
 
10. Que é proteção do quadro do Gerenciamento da transmissão?
 
A fim impedir os ataques que usam frames de transmissão, os AP que apoiam CCXv5 não
transmitem nenhuns quadros do Gerenciamento da classe 3 da transmissão à exceção dos
quadros desonestos da de-autenticação ou da desassociação da retenção. As estações do
cliente CCXv5 capazes devem rejeitar quadros do Gerenciamento da classe 3 da
transmissão. As sessões MFP são supostas para estar corretamente em uma rede
assegurada (autenticação forte mais o TKIP ou o CCMP) assim que a negligência para
transmissões desonestos da retenção não é uma edição.
 
11. Como configurar MFP em um ponto de acesso Wireless (WAP)?
 
Para aprender como configurar MFP em um WAP, clique aqui.
 
12. Como configurar uma placa de rede Wireless de Intel para conectar a uma rede MFP-
permitida
 
Para aprender como configurar a placa de rede Wireless de Intel, clique aqui.

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5302
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5326
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