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Inleiding

Dit document legt uit hoe Cisco web-verificatie implementeert en toont hoe u een Cisco 4400
Series draadloze LAN-controller (WLAN) controller (WLC) configureren ter ondersteuning van een
interne webverificatie.

Voorwaarden

Vereisten

Dit document gaat ervan uit dat u al een startconfiguratie hebt voor de 4400 WLC.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:



Een WLC van 4400 Series met versie 7.0.116.0●

Cisco Secure Access Control Server (ACS) versie 4.2 geïnstalleerd op een Microsoft®
Windows 2003-server

●

Cisco Aironet 1131AG Series lichtgewicht access point●

Cisco Aironet 802.11a/b/g CardBus draadloze adapter voor gebruik van versie 4.0●

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Web verificatie

Webverificatie is een Layer 3-beveiligingsfunctie die ervoor zorgt dat de controller geen IP-verkeer
(behalve DHCP- en DNS-gerelateerde pakketten) vanuit een bepaalde client toestaat totdat die
client correct een geldige gebruikersnaam en wachtwoord heeft opgegeven. Het is een
eenvoudige verificatiemethode zonder dat er een applicatie voor leveranciers of klanten nodig is.
Webverificatie wordt doorgaans gebruikt door klanten die een gastentoegangsnetwerk willen
opzetten. Typische implementaties kunnen 'hot spot'-locaties omvatten zoals T-Mobile of
Starbucks.

Houd in gedachten dat web authenticatie geen data encryptie biedt. Web authenticatie wordt
normaal gebruikt als eenvoudige gasttoegang voor of een "hot spot" of campus atmosfeer waar de
enige zorg de connectiviteit is.

Webverificatie kan worden uitgevoerd met behulp van:

Standaard logvenster op de WLC●

Aangepaste versie van het standaard logvenster op de WLC●

Een aangepast inlogvenster dat u op een externe webserver vormt (externe webverificatie)●

Een aangepast inlogvenster dat u naar de controller downloadt●

In dit document wordt de draadloze LAN-controller voor de interne webverificatie ingesteld.

Web verificatie

Dit is wat er gebeurt wanneer een gebruiker verbinding maakt met een WLAN dat is
geconfigureerd voor webverificatie:

De gebruiker opent een webbrowser en voert een URL in, bijvoorbeeld http://www.cisco.com.
De client stuurt een DNS-aanvraag voor deze URL naar de bestemming. De WLC passeert
het DNS-verzoek aan de DNS-server en de DNS-server reageert opnieuw met een DNS-
antwoord, dat het IP-adres van de bestemming www.cisco.com bevat. Dit wordt op zijn beurt
doorgestuurd naar de draadloze klanten.

●

De client probeert dan een TCP-verbinding met het IP-adres van de bestemming te openen.●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
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Het stuurt een TCP SYN-pakket naar het IP-adres van www.cisco.com.
De WLC heeft regels ingesteld voor de client en kan dus als een proxy voor www.cisco.com
fungeren. Het stuurt een TCP SYN-ACK-pakket naar de client met bron als IP-adres van
www.cisco.com. De client stuurt een TCP ACK-pakket terug om de drie manieren te voltooien
waarop TCP-handdruk wordt uitgevoerd en de TCP-verbinding volledig is ingesteld.

●

De client verstuurt een HTTP Get Packet naar www.cisco.com. De WLC intercepteert dit
pakje en stuurt het voor omleiding naar verwerking. De HTTP-toepassingsgateway bereidt
een HTML-lichaam voor en stuurt het terug als antwoord op de HTTP-GET waarom door de
client is gevraagd. Dit HTML maakt de client naar de standaard webpagina URL van de WLC,
bijvoorbeeld http://<Virtual-Server-IP>/login.html.

●

De client sluit de TCP-verbinding met het IP-adres, bijvoorbeeld www.cisco.com.●

Nu wil de klant naar http://1.1.1.1/login.html. Daarom probeert de client een TCP-verbinding
met het virtuele IP-adres van de WLC te openen. Het stuurt een TCP SYN-pakket voor 1.1.1.1
naar de WLC.

●

De WLC reageert terug met een TCP SYN-ACK en de client stuurt een TCP ACK terug naar
de WLC om de handdruk te voltooien.

●

De client verstuurt een HTTP GET voor /login.html, bestemd voor 1.1.1.1, om de loginpagina
aan te vragen.

●

Dit verzoek is toegestaan tot aan de Webserver van de WLC en de server reageert weer met
de standaardlogpagina. De client ontvangt de logpagina in het browser venster waar de
gebruiker kan meedoen en inloggen.

●

Hier is een link naar een video in de Cisco Support Community-community  die het proces van
webverificatie verklaart:

Web-verificatie op Cisco draadloze LAN-controllers (WLC’s)

https://supportforums.cisco.com/index.jspa
https://supportforums.cisco.com/index.jspa
https://supportforums.cisco.com/videos/2360


Netwerkinstelling

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configureer de controller voor webverificatie

In dit document wordt een WLAN geconfigureerd voor web-verificatie en in kaart gebracht aan een
specifiek VLAN. Dit zijn de stappen die betrokken zijn bij de configuratie van een WLAN voor web-
verificatie:

Een VLAN-interface maken●

WLC configureren voor interne webverificatie●

Een WLAN-instantie toevoegen●

Verificatietype (drie manieren om gebruikers in webverificatie te certificeren)●

In deze sectie wordt u voorzien van de informatie om de controller voor webverificatie te
configureren.

Dit zijn de IP-adressen die in dit document worden gebruikt:



Het IP-adres van de WLC is 10.7.24.204.●

Het IP-adres van de ACS-server is 10.77.244.196.●

Een VLAN-interface maken

Voer de volgende stappen uit:

Kies in de GUI van de draadloze LAN-controller de controller in het menu boven, kies
interfaces in het menu links en klik op New aan de rechterbovenzijde van het venster om een
nieuwe dynamische interface te maken.De interfaces > Nieuw venster verschijnen. Dit
voorbeeld gebruikt Interface Name VLAN90 met een VLAN ID van
90:

1.

Klik op Toepassen om de VLAN-interface te maken.Het venster Interfaces > Bewerken
verschijnt waar u wordt gevraagd om interfacekaart-specifieke informatie te invullen.

2.

Dit document gebruikt deze parameters:IP-Address—10.10.10.2NetMash-255.255.255.0 (24
bits)Gateway—10.10.10.1Poortnummer—2Primaire DHCP-server-10.77.24.204Opmerking:
Deze parameter moet het IP-adres van uw RADIUS- of DHCP-server zijn. In dit voorbeeld
wordt het beheeradres van de WLC gebruikt als de DHCP-server omdat het interne DHCP-
bereik is ingesteld op de WLC.DHCP-server-0.0.0Opmerking: Het voorbeeld heeft geen
secundaire DHCP-server, dus gebruikt 0.0.0.0. Als uw configuratie een secundaire DHCP-
server heeft, voeg dan het IP-adres van de server in dit veld toe.ACL-
naam—geen

3.



Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.4.

WLC configureren voor interne webverificatie

De volgende stap is het configureren van de WLC voor de interne web authenticatie. Interne
webverificatie is het standaard webauthenticatietype op WLC's. Als deze parameter niet is
gewijzigd, is er geen configuratie vereist om interne web authenticatie mogelijk te maken. Als de
web authenticatieparameter eerder is gewijzigd, voltooi u deze stappen om de WLC voor Interne
web authenticatie te configureren:

Kies in de GUI van de controller Security > Web Auth > Web Login Page om toegang te
krijgen tot de weblogpagina.

1.

Kies in het vervolgkeuzevenster voor Webverificatie een interne webverificatie.2.
Voer in het veld URL na inloggen de URL in van de pagina waarnaar de eindgebruiker wordt3.



terugverwezen na succesvolle
verificatie.

Opmerking: In WLC versies 5.0 en hoger kan de logout pagina voor webverificatie ook
worden aangepast. Raadpleeg de pagina's Aanwijzen, Aanmelden, mislukken en Uitloggen
per WLAN-gedeelte van de configuratiegids voor draadloze LAN-controllers,5.2 voor meer
informatie over de manier waarop u deze kunt configureren.

Een WLAN-instantie toevoegen

Nu interne web authenticatie is ingeschakeld en er een VLAN-interface is gewijd aan web
authenticatie, moet u een nieuw WLAN/SSID aanleveren om de web authenticatie gebruikers te
ondersteunen.

Voltooi deze stappen om een nieuwe WLAN/SSID te maken:

Klik vanuit de WLC GUI, op WLAN in het menu boven en klik op New aan de
rechterbovenzijde.Kies WLAN als type. Kies een profielnaam en WLAN-SSID voor
webverificatie. Dit voorbeeld gebruikt Guest voor zowel de Profile Name als WLAN
SSID.

1.

//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/7.0/configuration/guide/c70users.html#wp1075664
//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/7.0/configuration/guide/c70users.html#wp1075664


Klik op Apply (Toepassen).Er verschijnt een nieuw WLAN-venster >
Bewerken.

2.

Controleer de status van het WLAN om de WLAN-functie in te schakelen. Selecteer in het
interfacemenu de naam van de VLAN-interface die u eerder hebt gemaakt. In dit voorbeeld,
is de Interface Name vlan90.Opmerking: Laat de standaardwaarde voor andere parameters
op dit scherm staan.

3.

Klik op het tabblad Beveiliging.Voltooi deze stappen om web authenticatie te
configureren:Klik op het tabblad Layer 2 en stel de beveiliging in op Geen.Opmerking: U kunt
web passthrough niet configureren als Layer 3 beveiliging met 802.1x of WAP2 als Layer 2
security voor een WLAN. Raadpleeg Layer 2 Layer 3 security compatibiliteitsmatrix voor
draadloos LAN Controller Layer 2 voor meer informatie over de draadloze LAN-controller op
Layer 2 en Layer 3 security compatibiliteit.Klik op het tabblad Layer 3. Controleer het venster

4.

//www.cisco.com/en/US/products/ps6366/products_tech_note09186a0080987b7c.shtml
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Web Policy en kies de optie Verificatie, zoals hieronder wordt
getoond:

Klik op Toepassen om de WLAN op te slaan.U wordt teruggestuurd naar het WLAN-
overzichtsvenster. Zorg dat de Web-Auth is ingeschakeld onder de kolom Veiligheidsbeleid
van de WLAN-tabel voor de SSID Guest.

Drie manieren om gebruikers in webverificatie te certificeren

Er zijn drie manieren om gebruikers te authentiseren wanneer je web authenticatie gebruikt.
Lokale verificatie biedt u de mogelijkheid om de gebruiker in de Cisco WLC te authentiseren. U
kunt ook een externe RADIUS-server of een LDAP-server als een backend-database gebruiken
om de gebruikers te authentiseren.

Dit document biedt een voorbeeldconfiguratie voor alle drie de methoden.

Lokale verificatie

De gebruikersdatabase voor de gastgebruikers is opgeslagen in de lokale database van de WLC.
De gebruikers worden door de WLC tegen deze database geauthentiseerd.

Selecteer vanuit de WLC GUI de optie Beveiliging.1.
Klik op Local Net Gebruikers in het AAA menu
links.

2.



Klik op Nieuw om een nieuwe gebruiker te maken.Een nieuw venster toont dat om
gebruikersnaam en wachtwoordinformatie vraagt.

3.

Voer een gebruikersnaam en een wachtwoord in om een nieuwe gebruiker te maken en
bevestig het wachtwoord dat u wilt gebruiken.Dit voorbeeld maakt de gebruiker genaamd
Gebruiker1.

4.

Voeg, indien u wilt, een beschrijving toe.Dit voorbeeld gebruikt Guest Gebruiker1.5.
Klik op Toepassen om de nieuwe gebruikersconfiguratie op te
slaan.

6.



Herhaal stap 3-6 om meer gebruikers aan de database toe te voegen.7.

RADIUS-server voor webverificatie

Dit document gebruikt een draadloze ACS op Windows 2003 Server als de RADIUS-server. U
kunt elke beschikbare RADIUS-server gebruiken die u momenteel in uw netwerk implementeert.

Opmerking: ACS kan worden ingesteld op Windows NT of Windows 2000 Server. Raadpleeg voor
het downloaden van ACS van Cisco.com het gedeelte Software Center (Downloads) - Cisco
Secure Software (alleen geregistreerde klanten). U hebt een Cisco-webaccount nodig om de
software te kunnen downloaden.

De sectie Instellen ACS toont u hoe u ACS voor RADIUS moet configureren. U moet een volledig
functioneel netwerk hebben met een Domain Name System (DNS) en een RADIUS-server.

ACS instellen

In deze sectie wordt u voorgesteld met de informatie om ACS voor RADIUS in te stellen.

//tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=268438162
//tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=268438162
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Stel ACS op uw server in en vul deze stappen vervolgens in om een gebruiker voor verificatie te
maken:

Wanneer ACS vraagt als u ACS in een browser venster wilt openen om te vormen, klik
ja.Opmerking: Nadat je ACS hebt ingesteld, heb je ook een pictogram op je bureaublad.

1.

Klik in het menu links op Gebruiker instellen.Deze actie voert u naar het scherm Gebruiker
Instellingen zoals hieronder wordt
weergegeven:

2.

Voer de gebruiker in die u voor web authenticatie wilt gebruiken en klik op
Toevoegen/Bewerken.Nadat de gebruiker is gemaakt, wordt er een tweede venster geopend
zoals hier wordt
weergegeven:

3.



Zorg ervoor dat het bovenaan ingesloten vakje voor account niet is ingeschakeld.4.
Kies ACS Interne database voor de optie Wachtwoordverificatie.5.
Voer het wachtwoord in. Admin heeft een optie om PAP/CHAP of MD5-CHAP authenticatie
te configureren terwijl er een gebruiker aan de ACS interne database wordt toegevoegd. PAP
is het standaard authenticatietype voor web-auth gebruikers op controllers. Admin heeft de
flexibiliteit om de authenticatiemethode in chap/md5-chap te wijzigen met behulp van deze
CLI-opdracht:
config custom-web radiusauth <auth method>

6.

Klik op Inzenden.7.

Geef uw RADIUS-serverinformatie op in Cisco WLC

Voer de volgende stappen uit:

Klik op Beveiliging in het menu boven.1.
Klik op RADIUS-verificatie in het menu links.2.
Klik op New en voer het IP-adres van uw ACS/RADIUS-server in. In dit voorbeeld is het IP-
adres van de ACS-server 10.77.244.196.

3.

Voer het gedeelde geheim in voor de RADIUS-server. Zorg ervoor dat deze geheime sleutel
hetzelfde is als die u in de RADIUS-server voor de WLC hebt ingevoerd.

4.

Laat het poortnummer standaard 1812 staan.5.
Zorg ervoor dat de optie serverstatus is ingeschakeld.6.
Controleer het vakje Network User Enable zodat deze RADIUS-server wordt gebruikt voor
het authentiseren van gebruikers van uw draadloze netwerk.

7.

Klik op Apply (Toepassen).8.



Zorg dat het vakje Netwerkgebruiker is ingeschakeld en de Admin-status is ingeschakeld.

WLAN-server met RADIUS configureren

Nu de RADIUS-server op de WLC is geconfigureerd moet u de WLAN-server configureren om
deze RADIUS-server te gebruiken voor webverificatie. Voltooi deze stappen om WLAN met de
RADIUS-server te configureren.

Open uw WLC-browser en klik op WLAN’s. Dit toont de lijst van WLAN’s die in de WLC zijn
geconfigureerd. Klik op de WLAN-gast die is gemaakt voor webverificatie.

1.

Klik in de WLAN’s > pagina bewerken op het Security menu. Klik het tabblad AAA-servers
onder Beveiliging. Kies vervolgens de RADIUS-server die 10.77.244.196 is in dit
voorbeeld:

2.



Klik op Apply (Toepassen).3.

Controleer ACS

Wanneer u de ACS instelt, vergeet dan alle huidige patches en de laatste code te downloaden. Dit
zou de dreigende problemen moeten oplossen. Heeft u RADIUS-verificatie gebruikt, zorg er dan
voor dat uw WLC is opgenomen in een van de AAA-clients. Klik aan de linkerkant op het menu
Network Configuration om dit te controleren. Klik op de AAA-client en controleer vervolgens het
wachtwoord en het verificatietype ingesteld. Raadpleeg het gedeelte AAA-clients configureren van
gebruikersgids voor Cisco Secure Access Control Server 4.2 voor meer informatie over het
configureren van een AAA-client.

//www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/cisco_secure_access_control_server_for_windows/4.2/user/guide/NetCfg.html#wp394848
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Wanneer u Gebruiker hebben ingesteld, controleert u nogmaals of de gebruikers echt bestaan.
Klik op Lijst met alle gebruikers. Er verschijnt een venster zoals weergegeven. Zorg ervoor dat de
gebruiker die is gemaakt, in de lijst staat.



LDAP-server

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u een Lichtgewicht Directory Access Protocol (LDAP) server
als een backend-database kunt configureren, vergelijkbaar met een RADIUS- of lokale
gebruikersdatabase. Een LDAP backend-database stelt de controller in staat een LDAP-server te
vragen voor de referenties (gebruikersnaam en wachtwoord) van een bepaalde gebruiker. Deze
aanmeldingsgegevens worden dan gebruikt om de gebruiker voor authentiek te verklaren.

Voltooi deze stappen om LDAP te configureren met behulp van de controller GUI:

Klik op Security > AAA > LDAP om de LDAP servers te openen.Deze pagina maakt een lijst
van alle LDAP-servers die al zijn ingesteld.Als u een bestaande LDAP server wilt
verwijderen, beweegt u de cursor over de blauwe vervolgkeuzelijst voor die server en kiest u
Verwijderen.Als u wilt verzekeren dat de controller een bepaalde server kan bereiken, wacht
dan uw cursor over de blauwe vervolgkeuzelijst voor die server en kies Ping.

1.

Voer een van de volgende handelingen uit:Klik op het indexnummer van een bestaande
LDAP-server om een bestaande LDAP-server te bewerken. De pagina LDAP servers >
Bewerken verschijnt.Als u een LDAP-server wilt toevoegen, klikt u op Nieuw. De LDAP
servers > Nieuwe pagina
verschijnt.

2.



Als u een nieuwe server toevoegt, kiest u een nummer uit het uitrolvak Server Index (Priority)
om de prioriteitsvolgorde van deze server te bepalen ten opzichte van een andere
geconfigureerde LDAP-server. U kunt maximaal zeventien servers configureren. Als de
controller de eerste server niet kan bereiken, probeert hij de tweede server uit de lijst
enzovoort.

3.

Als u een nieuwe server toevoegt, voert u het IP-adres van de LDAP-server in het veld IP-
adres van de server in.

4.

Als u een nieuwe server toevoegt, voer dan het TCP-poortnummer van de LDAP server in
het veld Port Number. Het geldige bereik is 1 tot 65535 en de standaardwaarde is 389.

5.

Controleer de optie Server Status inschakelen om deze LDAP-server in te schakelen of trek
deze uit om het uit te schakelen. De standaardwaarde is uitgeschakeld.

6.

Kies in het vervolgkeuzevenster Eenvoudig Bind de optie Anonymous of Veriated om de
lokale authenticatie-methode voor de LDAP-server te specificeren. De anonieme methode
geeft anonieme toegang tot de LDAP-server, terwijl de voor echtheidscontrole bestemde
methode vereist dat een gebruikersnaam en een wachtwoord worden ingevoerd om toegang
te waarborgen. De standaardwaarde is anoniem.

7.

Als u in Stap 7 voor Verificatie hebt gekozen, voert u deze stappen uit:Voer in het veld Bind
Username een gebruikersnaam in die voor lokale verificatie op de LDAP-server moet worden
gebruikt.Typ in het veld Wachtwoord voor binden en bevestig de velden Wachtwoord voor
binden in en voer een wachtwoord in voor lokale verificatie naar de LDAP-server.

8.

Voer in het veld Gebruiker Base DN de naam (DN) van de subboom in in de LDAP-server die
een lijst van alle gebruikers bevat. Bijvoorbeeld, ou=organisatorische eenheid, .ou=volgende
organisatorische eenheid, en o=corporation.com. Als de boom gebruikers bevat de basis DN,
type o=corporation.com of dc=corporation, dc=com.

9.

Typ in het veld Gebruikersnaam de naam van de eigenschap in het gebruikersrecord dat de
gebruikersnaam bevat. U kunt deze eigenschap van uw folder server verkrijgen.

10.

Voer in het veld Type gebruikersobject de waarde in van de eigenschap LDAP-objectType
die de opname als gebruiker identificeert. Vaak hebben gebruikersrecords verschillende
waarden voor het objectType-kenmerk, waarvan sommige uniek zijn voor de gebruiker en
andere met andere objecttypen.

11.



Voer in het veld Time-out server het aantal seconden in tussen de herzendingen. Het
geldige bereik is 2 tot 30 seconden, en de standaardwaarde is 2 seconden.

12.

Klik op Toepassen om de wijzigingen aan te geven.13.
Klik op Save Configuration om uw wijzigingen op te slaan.14.
Voltooi deze stappen als u specifieke LDAP-servers aan een WLAN wilt toewijzen:Klik op
WLAN’s om de WLAN’s pagina te openen.Klik op het ID-nummer van het gewenste
WLAN.Wanneer de WLAN’s > pagina Bewerken verschijnen, klikt u op de pagina Security >
AAA-servers om de WLAN’s > Bewerken (Beveiliging > AAA-servers) te
openen.

Kies in de vervolgkeuzelijsten LDAP-servers de LDAP-server(s) die u met dit WLAN wilt
gebruiken. U kunt kiezen uit maximaal drie LDAP-servers, die in volgorde van prioriteit
worden geprobeerd.Klik op Toepassen om de wijzigingen aan te geven.Klik op Save
Configuration om uw wijzigingen op te slaan.

15.

Uw WLAN-client configureren voor gebruik van webverificatie

Zodra de WLC is geconfigureerd moet de client correct worden geconfigureerd voor web-
verificatie. In deze sectie, wordt u voorgesteld met de informatie om uw systeem van Windows
voor web authenticatie te configureren.

Clientconfiguratie

De Microsoft draadloze clientconfiguratie blijft grotendeels ongewijzigd voor deze abonnee. U
hoeft alleen de juiste WLAN/SSID-configuratieinformatie toe te voegen. Voer de volgende stappen
uit:

Kies in het menu Windows Start de optie Instellingen > Configuratiescherm > Netwerk- en
internetverbindingen.

1.

Klik op het pictogram Network Connections.2.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding en kies Uitschakelen.3.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Draadloze verbinding en kies Inschakelen.4.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Draadloze verbinding en kies Eigenschappen.5.
Klik vanuit het venster Eigenschappen van draadloze netwerkverbinding op het tabblad6.



Draadloze netwerken.
Onder de voorkeursnetwerken klikt u op Toevoegen om de Web Verificatie SSID te
configureren.

7.

Voer onder het tabblad Associatie de waarde in van de Netwerknaam (WLAN/SSID) die u
wilt gebruiken voor
webverificatie.

Opmerking: De gegevensversleuteling is standaard bekabeld, gelijk aan Privacy (EFN).
Schakel gegevensencryptie uit om internetverificatie te laten werken.

8.

Klik op OK onder in het venster om de configuratie op te slaan.Wanneer u met het WLAN
communiceert, ziet u een baken-pictogram in het vak Voorkeuren netwerk.

9.

Dit toont een succesvolle draadloze verbinding met web authenticatie. De WLC heeft uw
draadloze Windows client een IP-adres opgegeven.



Opmerking: Als uw draadloze client ook een VPN-eindpunt is en u web authenticatie hebt
ingesteld als een beveiligingsfunctie voor WLAN, dan is de VPN-tunnel niet ingesteld totdat u het
Web Verificatieproces hebt uitgevoerd dat hier is uitgelegd. Om een VPN-tunnel op te zetten,
moet de klant eerst het proces van web-authenticatie met succes doorlopen. Alleen dan wordt
VPN-tunneling succesvol.

Opmerking: Na een succesvolle inlognaam, als de draadloze clients niet actief zijn en niet met een
van de andere apparaten communiceren, wordt de client na een periode zonder tussenkomst van
de software gedecodeerd. De timeout periode is standaard 300 seconden en kan gewijzigd
worden met deze CLI opdracht: Gebruikers-out van het netwerk gebruiken <seconden>. Wanneer dit
zich voordoet, wordt de client-invoer van de controller verwijderd. Als de client opnieuw associeert,
zal hij terugkeren naar een Webauth_Reqd staat.

Opmerking: Als clients actief zijn na een succesvolle aanmelding, worden ze gedecodeerd en kan
de invoer nog steeds worden verwijderd van de controller na de sessie tijdelijke instelling die op
dat WLAN is ingesteld (bijvoorbeeld 1800 seconden per default en kan deze worden gewijzigd met
deze CLI-opdracht: configuratie van de sessie-timeout <WLAN ID> <seconden>). Wanneer dit zich
voordoet, wordt de client-invoer van de controller verwijderd. Als de client opnieuw associeert, zal
het terug bewegen in een Webauth_Reqd staat.

Als klanten in Webauth_Reqd staat zijn, ongeacht of ze actief of inactief zijn, zullen de klanten na
een web-auth vereiste timeout periode (bijvoorbeeld 300 seconden en deze tijd is niet aanpasbaar
voor gebruikers) van authenticatie worden gehaald. Al het verkeer vanaf de client (toegestaan via
Pre-Auth ACL) wordt onderbroken. Als de client opnieuw associeert, zal hij teruggaan naar de
Webeth_Reqd staat.

Clientvastlegging

Voer de volgende stappen uit:

Open een browser-venster en voer een URL of IP-adres in. Dit brengt de
webauthenticatiepagina naar de klant.Als de controller een release eerder dan 3.0 uitvoert,
moet de gebruiker https://1.1.1.1/login.html invoeren om de webauthenticatiepagina op te
halen.De displays van het veiligheidsvenster worden weergegeven.

1.

Klik op Ja om verder te gaan.2.



Voer in het logvenster de gebruikersnaam en het wachtwoord in van de lokale netgebruiker
die u hebt
aangemaakt.

Als uw inlognaam succesvol is, ziet u twee browser vensters. In het grotere venster wordt
aangegeven dat u met succes inlogt en in dit venster kunt u door het internet bladeren.
Gebruik het kleinere venster om uit te loggen wanneer uw gebruik van het gastnetwerk is
voltooid.Het screenshot toont een succesvolle herleiding voor web authenticatie.Het
volgende screenshot toont het venster Login Successful, dat toont wanneer verificatie heeft

plaatsgevonden.

3.

Cisco 4404/WiSM controllers kunnen ondersteuning bieden voor 125 gelijktijdige webgebruikers
en voor maximaal 5000 webauth-clients.

Cisco 5500 controllers kunnen 150 gelijktijdige licenties voor webgebruikers ondersteunen.

Web-verificatie van probleemoplossing



Probleemoplossing ACS

Als u problemen hebt met wachtwoordverificatie, klikt u op Rapporten en Activiteit aan de linker
onderkant van het ACS om alle beschikbare rapporten te openen. Nadat u het rapportagevenster
hebt geopend, kunt u RADIUS-accounting openen, mislukte pogingen tot inloggen, Gepasseerde
authenticaties, ingesloten gebruikers en andere rapporten. Dit zijn .csv-bestanden en u kunt de
bestanden lokaal op uw machine openen. De rapporten helpen problemen met authenticatie aan
het licht te brengen, zoals een verkeerde naam en/of wachtwoord. ACS komt ook met online
documentatie. Als u niet op een levend netwerk bent aangesloten en de servicepoort niet hebt
gedefinieerd, gebruikt ACS het IP-adres van uw Ethernet-poort voor uw servicepoort. Als uw
netwerk niet is aangesloten, zult u waarschijnlijk eindigen met het standaard IP-adres van
Windows 169.254.x.

Opmerking: Als u een externe URL intypt, sluit de WLC u automatisch aan op de interne pagina
voor webverificatie. Als de automatische verbinding niet werkt, kunt u het IP-adres van het beheer
van de WLC in de URL-balk invoeren om problemen op te lossen. Bekijk de bovenkant van de
browser voor het bericht dat zegt om voor web authenticatie te richten.

Raadpleeg de Web-verificatie van probleemoplossing bij een draadloze LAN-controller (WLC)
voor meer informatie over de probleemoplossing bij webverificatie.

Web augustus met IPv6-overbrugging
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//www.cisco.com/en/US/products/ps10315/products_tech_note09186a0080a38c11.shtml


   

Om een WLAN voor IPv6-overbrugging te configureren navigeer vanuit de controller GUI naar
WLAN’s. Selecteer vervolgens het gewenste WLAN en kies Geavanceerd van de WLAN’s >
pagina bewerken.

Selecteer het aanvinkvakje IPv6 Enable als u klanten die verbinding maken met dit WLAN in staat
wilt stellen IPv6-pakketten te aanvaarden. Laat anders het aankruisvakje niet geselecteerd zijn,
wat de standaardwaarde is. Als u het IPv6-aankruisvakje uitschakelt (of uitschakelt), wordt IPv6
alleen toegestaan na verificatie. IPv6 inschakelen betekent dat de controller IPv6-verkeer kan
doorgeven zonder verificatie van klanten.

Raadpleeg het gedeelte IPv6-overbrugging van de Cisco-configuratiegids voor draadloze LAN-
controllers, release 7.0 voor meer informatie over IPv6 en de richtlijnen voor het gebruik van deze
functie.
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