
A configuração do RAIO separa em RV220W e
em RV120W 

Objetivo
 

Um server do Remote Authentication Dial In User Service (RAIO) é um Authentication
Server que forneça a autenticação aos usuários para conectar a um dispositivo e para usar
o serviço de rede. Quando um usuário incorpora o nome de usuário e senha, os dados
estão enviados ao servidor Radius. Aqui, verifica-se contra os dados armazenados no
server para assegurar sua autenticidade. 
 
O objetivo deste documento é explicar como adicionar um servidor Radius para a
autenticação e como editar ou suprimir de um servidor radius configurado em Cisco
RV220W e RV120W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV220W 
• RV120W
  

Versão de software
 

• v1.0.5.9 - RV120W
  

Configuração do servidor Radius
 
Adicionar um servidor Radius
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > o servidor
Radius. A página de servidor radius abre:
 

 
 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar um servidor Radius. Adicionar/edita o indicador da
 configuração de servidor RADIUS aparece. 
 



 
Etapa 3. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor
Radius que fornece a autenticação no campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT do Authentication Server. 
 

 
Etapa 4. Entre no número de porta do servidor Radius da autenticação que envia os
dados no campo de porta de autenticação. A porta padrão é 1812.  
 

 
Etapa 5. Incorpore a senha que permite que o roteador obtenha a autenticação do servidor
Radius no campo secreto 
 



 
Nota: A chave secreta não pode conter quotas únicas, aspas duplas, ou espaços.
 
Etapa 6. Incorpore o intervalo de timeout (nos segundos) quando o roteador autenticar
novamente com o servidor Radius no campo do intervalo. O tempo padrão é 30 segundos.  
 

 
Etapa 7. Incorpore o número de novas tentativas para que o roteador autenticar novamente
com o servidor Radius no campo do Retries. A quantidade do padrão é 4 novas tentativas.  
 

 
 



Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.  
 

  
Edite um servidor Radius
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > o servidor
Radius. A página de servidor radius abre: 
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação ao lado do endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT do server adicionado.
 

 
Etapa 3. O clique edita para editar o servidor Radius.
 

 
Adicionar/edita o indicador da configuração de servidor RADIUS aparece: 
 



 
Nota: O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do Authentication Server não
pode ser editado.  
 
Etapa 4. Entre no número de porta do servidor Radius da autenticação que envia os
dados no campo de porta de autenticação.
 

 
 
Etapa 5. Incorpore a senha que permite que o roteador obtenha a autenticação do servidor
Radius no campo secreto. 
 



 
Nota: A chave secreta não pode conter quotas únicas, aspas duplas, ou espaços. 
 
Etapa 6. Incorpore o intervalo de timeout (nos segundos) quando o roteador autenticar
novamente com o servidor Radius no campo do intervalo. O tempo padrão é 30 segundos. 
 

 
Etapa 7. Incorpore o número de novas tentativas para que o roteador autenticar novamente
com o servidor Radius no campo do Retries. A quantidade do padrão é 4 novas tentativas.  
 

 
 



Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.  
 

  
Suprima de um servidor Radius
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > o servidor
Radius. A página de servidor radius abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação ao lado do endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT do server que adicionado você deseja suprimir.
 

 
Etapa 3. Supressão do clique para suprimir do servidor Radius.
 

 
 
Etapa 4. APROVAÇÃO do clique a suprimir.
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