Configurar a proteção do quadro do
Gerenciamento 802.11w no WLC
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Introdução
Este os detalhes das capas de documento sobre o Gerenciamento da IEEE 802.11w moldam o
padrão de proteção e como pode ser configurado no controlador de LAN do Cisco Wireless
(WLC).

Pré-requisitos
Requisitos
Cisco recomenda que você tem o conhecimento de Cisco WLC que executa o código 7.6 ou mais
alto.

Componentes Utilizados
A informação neste documento é baseada no WLC 5508 que executa o código 7.6.
As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O padrão 802.11w aponta proteger quadros do controle e do Gerenciamento e um grupo de
quadros robustos do Gerenciamento contra a falsificação e os ataques de replay. Os tipos de
frame protegidos incluem a desassociação, o Deauthentication, e quadros de ação robustos
como:
Gerenciamento de espectro
Quality of Service (QoS)
Bloco Ack
Medida de rádio
Transição ajustada do serviço básico rápido (BSS)
802.11w não cifra os quadros, porém protege os quadros do Gerenciamento. Assegura-se de que
as mensagens venham das fontes legítimas. A fim fazer isso, você tem que adicionar um
elemento do Message Integrity Check (MIC). 802.11w introduziu uma chave nova chamada a
chave temporal de Integridade Grupo (IGTK), que é usada para proteger quadros robustos da
transmissão/Gerenciamento do Multicast. Isto é derivado como parte do processo chave de
quatro vias do aperto de mão usado com acesso protegido Sem fio (WPA). Isto faz à chave
dot1x/Pre-Shared (PSK) uma exigência quando você precisa de usar 802.11w. Não pode ser
usado com Service Set Identifier aberto/webauth (SSID).
●

●

●

●

●

Quando a proteção do quadro do Gerenciamento é negociada, o Access Point (AP) cifra os
valores GTK, e IGTK no quadro da EAPOL-chave que é entregado na mensagem 3 do aperto de
mão 4-way. Se o AP muda mais tarde o GTK, envia o GTK e o IGTK novos ao cliente com o uso
do aperto de mão da chave do grupo. Adiciona um MIC que seja calculado com o uso da chave
IGTK.

Elemento de informação do Gerenciamento MIC (MMIE)
802.11w introduz um elemento de informação novo do Gerenciamento chamado MIC do elemento
de informação. Tem o formato de cabeçalho segundo as indicações da imagem.

Os campos principais do interesse aqui são o elemento ID e o MIC. O elemento ID para MMIE é
0x4c e serve como uma identificação útil quando você analisa as captações wireless.
Note: MIC - Contém o código da integridade de mensagem calculado sobre o quadro do
Gerenciamento. É importante notar que este está adicionado no AP. Os re-cálculos de
recepção do cliente então o MIC para o quadro e comparam-no com o o que foi enviado
pelo AP. Se os valores são diferentes este está rejeitado como um inválido molda.

Mudanças a RSN IE
O elemento de informação de rede da segurança robusta (RSN IE) especifica os parâmetros de
segurança apoiados pelo AP. 802.11w introduz um seletor da série da cifra do Gerenciamento do
grupo a RSN IE que contém o seletor da série da cifra usado pelo AP para proteger quadros
robustos da transmissão/Gerenciamento do Multicast. Esta é a melhor maneira de saber se um
AP faz 802.11w ou não. Isto pode igualmente ser verificado segundo as indicações da imagem.

Aqui, você encontra o campo da série da cifra do Gerenciamento do grupo que mostra que
802.11w está usado.
Havia umas mudanças igualmente feitas sob capacidades RSN. Os bit 6 e 7 são usados agora
para indicar parâmetros diferentes para 802.11w.
Bit 6: A proteção do quadro do Gerenciamento exigida (MFPR) - Um STA ajusta este bit a 1
para anunciar que a proteção de quadros robustos do Gerenciamento é imperativa.
Bit 7: A proteção do quadro do Gerenciamento capaz (MFPC) - Um STA ajusta este bit a 1
para anunciar que a proteção de quadros robustos do Gerenciamento está permitida. Quando
o AP ajusta este, informa que apoia a proteção do quadro do Gerenciamento.
Se você ajusta a proteção do quadro do Gerenciamento como necessário sob as opções de
configuração então o bit 6 e 7 está ajustado. Isto está segundo as indicações da imagem da
captura de pacote de informação aqui.
●

●

Contudo, se você se ajustou isto a opcional então mordeu somente 7 é ajustado, segundo as
indicações da imagem.

Note: O WLC adiciona este RSN alterado IE em respostas association/re-association e os
AP adicionam este RSN alterado IE nas balizas e sondam respostas.

Benefícios da proteção do quadro do Gerenciamento 802.11w
Proteção do cliente
Isto é conseguido pela adição de proteção criptograficamente aos quadros de Deauthentication e
de desassociação. Isto impede um usuário não autorizado para lançar um ataque de recusa de
serviço (DOS) pelo MAC address da falsificação dos usuários legítimos e para enviar quadros do
deauth/desassociação.
●

Proteção AP
A proteção lateral da infraestrutura é adicionada pela adição de um mecanismo de proteção do
teardown da associação de segurança (SA) que consista em uma estadia do retorno da
associação e em um procedimento da SA-pergunta. Antes de 802.11w, se um AP recebeu uma
associação ou o pedido de autenticação de um cliente já associado, o AP termina a conexão
existente e liga então uma nova conexão. Quando você usa 802.11w MFP, se o STA é associado
e negociou a proteção do quadro do Gerenciamento, o AP rejeita o pedido da associação com o
pedido do retorno da associação do código de status 30 rejeitado temporariamente; Tentativa
outra vez mais tarde ao cliente.
●

Éincluído na resposta da associação um elemento de informação de tempo do retorno da
associação que especifique uma época do retorno em que o AP estiver pronto para aceitar uma
associação com este STA. Esta maneira você pode assegurar-se de que os clientes legítimos não
sejam dissociado devido a um pedido falsificado da associação.

Exigências permitir 802.11w
●

●

●

802.11w exige o SSID ser configurado com o dot1x ou o PSK.
802.11w é apoiado em todo o 802.11n AP capazes. Isto significa que o AP 1130 e 1240 não
apoia 802.11w.
802.11w não é apoiado no flexconnect AP e 7510 WLC na liberação 7.4. O apoio foi
adicionado desde a liberação 7.5.

Configurar
GUI
Etapa 1. Você precisa de permitir o quadro protegido do Gerenciamento sob o SSID configurado
com 802.1x/PSK. Você tem três opções segundo as indicações da imagem.

Exigido especifica que não está permitido a um cliente que não apoie 802.11w conectar. Opcional
especifica que mesmo estão permitidos aos clientes que não apoiam 802.11w conectar.
Etapa 2. Você precisa então de especificar o intervalo do temporizador do retorno e da pergunta
SA. O temporizador do retorno especifica o tempo que um cliente associado deve esperar antes
que a associação possa ser tentada outra vez quando negado primeiramente com um código de
status 30. O intervalo da pergunta SA especifica a quantidade de tempo que o WLC espera uma
resposta do cliente para o processo da pergunta. Se não há nenhuma resposta do cliente, sua
associação está suprimida do controlador. Isto é feito segundo as indicações da imagem.

Etapa 3. Você precisa de permitir 'PMF 802.1x' se você usa o 802.1x como o método de
Gerenciamento da chave de autenticação. Caso que você usa o PSK, você precisa de selecionar
a caixa de seleção PMF PSK segundo as indicações da imagem.

CLI
A fim permitir ou desabilitar a característica 11w executam o comando:
o 802.1x do pmf do akm do wpa da Segurança de WLAN da configuração permite/<wlan-id> do
desabilitação
●

o psk do pmf do akm do wpa da Segurança de WLAN da configuração permite/<wlan-id> do
desabilitação
A fim permitir ou desabilitar quadros protegidos do Gerenciamento executam o comando:
o pmf da Segurança de WLAN da configuração opcional/exigiu/<wlan-id> do desabilitação
●

Configurações de tempo do retorno da associação:
<wlan-id> do <time> do pmf 11w-association-comeback da Segurança de WLAN da configuração
●

Ajustes do retry timeout da pergunta SA:
<wlan-id> do <time> do saquery-novo-tempo do pmf da Segurança de WLAN da configuração
●

Verificar
Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.
A configuração 802.11w pode ser verificada. Verifique a configuração WLAN:

(wlc)>show wlan 1
Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)............. Enabled
<snip>
802.1x.................................. Enabled
PSK..................................... Disabled
CCKM.................................... Disabled
FT-1X(802.11r).......................... Disabled
FT-PSK(802.11r)......................... Disabled
PMF-1X(802.11w)......................... Enabled
PMF-PSK(802.11w)........................ Disabled
FT Reassociation Timeout................... 20
FT Over-The-DS mode........................ Enabled
GTK Randomization.......................... Disabled
<snip>

PMF........................................... Required
PMF Association Comeback Time................. 1
PMF SA Query RetryTimeout..................... 200

Troubleshooting
Esta seção fornece a informação que você pode se usar a fim pesquisar defeitos sua
configuração.
Estes comandos debug estão disponíveis para pesquisar defeitos as edições 802.11w no WLC:
●

●

●

debugar eventos do 11w-pmf permitem/desabilitação
debugar chaves do 11w-pmf permitem/desabilitação
debugar o 11w-pmf que todos permitem

