
Gerenciamento do domínio em RV220W e em
RV120W 

Objetivos
 

Os domínios e os grupos são usados para aerodinamizar o Gerenciamento de
configurações de usuário SSL VPN. Em vez de ter que especificar individualmente ajustes
para cada usuário, você pode especificar o domínio e as configurações de grupo uma vez e
então atribuir usuários aos grupos. Os ajustes do domínio determinam o método de
autenticação. Um usuário pode adicionar um domínio novo assim como editar ou suprimir
de domínios existentes da lista de domínios.
 
Este documento explica como configurar a lista de domínios configurados no RV120W e no
RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versão de software
 

• v1.0.5.8
  

Configuração do domínio de gerenciamento dos usuários
 
Adicionar um domínio
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
gerenciamento de usuário > os domínios. A página dos domínios abre:
 

 
A informação seguinte pode ser vista nesta página:
 

• Domain Name — Um identificador exclusivo para o Domain Name.
 
• Tipo do autenticação — O tipo do autenticação para o domínio criado.
 
• Nome portal da disposição — A disposição portal para o domínio.
 

Etapa 2. O clique adiciona para adicionar um domínio novo. A página de configuração dos
domínios abre:



 
Etapa 3. Incorpore o Domain Name desejado a ser usado no campo do Domain Name.
 
Etapa 4. Escolha o tipo de Authentication Server a ser usado pelo domínio da lista de drop-
down do tipo do autenticação.
 
As opções são descritas como segue:
 

• Base de dados de usuário local — Usa a base de dados de usuário encontrada
localmente. 
 
• RADIUS-PAP — Uma aplicação do RAIO onde o cliente se autentica enviando um nome
de usuário e uma senha ao server, que o server compara a seu base de dados.
 
• RADIUS-CHAP — Uma aplicação do RAIO onde o server envia uma corda
aleatoriamente gerada ao cliente, junto com seu hostname. O cliente usa o hostname para
olhar acima a corda apropriada, combina-o com o desafio, e cifra-o a corda usando uma
função de hashing de sentido único. O resultado é retornado ao server para confirmar junto
com o hostname do cliente.
 
• RADIUS-MSCHAP — A aplicação de Microsoft de RADIUS-CHAP que inclui uma
mudança autenticador-controlada da senha e mecanismos de nova tentativa da
autenticação. 
 
• RADIUS-MSCHAPv2 — A segunda versão da aplicação de Microsoft de RADIUS-CHAP
que inclui a autenticação mútua entre xixis rebocando um desafio do par. 
 
• Domínio de NT — O domínio de NT é definido tendo pelo menos um controlador de
domínio principal (PDC) onde toda a informação de segurança é mantida centralmente o
fazer fácil para que os administradores mantenham. Em um par a espreitar rede nenhum
controlador de domínio, toda a informação de conta de usuário é mantido em cada
máquina cliente individual.
 
• Diretório ativo — Um serviço de diretório que Microsoft desenvolvesse para redes do
domínio do Windows. O controlador de domínio autentica e autoriza todos os usuários e os
computadores em um domínio do Windows datilografam a rede, atribuindo e reforçando as



políticas de segurança e a instalação/que atualizam o software a todos os computadores. 
 
• LDAP — O Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) é um protocolo do serviço de
diretório que seja executado em uma camada acima da pilha TCP/IP. Fornece um
mecanismo usado para conectar a, procurar, e alterar diretórios do Internet. 
 

Etapa 5. Escolha o portal que os usuários se usarão para conectar da lista de drop-down 
portal seleta. Somente os usuários dos domínios associados com determinados portais
podem usar aqueles portais para entrar.
 
Nota: O portal SSLVPN é selecionado à revelia. Para obter informações sobre de adicionar
as disposições portais consultam configurando o servidor de VPN SSL no capítulo 5 do 
guia Admin.
 
Etapa 6. Dê entrada com o nome do server usado para autenticar usuários no campo do 
Authentication Server.
 
Etapa 7. Incorpore a senha de autenticação para alcançar o servidor de domínio no campo
do segredo de autenticação.
 
Etapa 8. (opcional) se a autenticação do domínio de NT foi escolhida em etapa 4, incorpora
o nome ou o ID do grupo de trabalho de NT ao campo do grupo de trabalho. 
 
Etapa 9. (opcional) se o LDAP foi escolhido em etapa 4, incorpora o Domain Name baixo ao
campo da base DN LDAP.
 
Etapa 10. (opcional) se o diretório ativo foi escolhido em etapa 4, incorpora o Domain Name
do diretório ativo ao campo do domínio do diretório ativo. Os usuários que são
registrados no base de dados do diretório ativo podem alcançar o portal SSL VPN.
 
Etapa 11. Salvaguarda do clique para aplicar todos os ajustes.
  

Edite um domínio
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
gerenciamento de usuário > os domínios. A página dos domínios abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da entrada desejada para editar.
 

/content/dam/en/us/td/docs/routers/csbr/rv220w/administration/guide/rv220w_admin_v1-0-1-0.pdf


 
Etapa 3. O clique edita e a página de configuração dos domínios abre:
 

 
Etapa 4. Incorpore o Domain Name desejado a ser usado no campo do Domain Name.
 
Etapa 5. Escolha o tipo de Authentication Server a ser usado pelo domínio da lista de drop-
down do tipo do autenticação.
 
As opções são descritas como segue:
 

• Base de dados de usuário local — Usa a base de dados de usuário encontrada
localmente. 
 
• RADIUS-PAP — Uma aplicação do RAIO onde o cliente se autentica enviando um nome
de usuário e uma senha ao server, que o server compara a seu base de dados.
 
• RADIUS-CHAP — Uma aplicação do RAIO onde o server envia uma corda
aleatoriamente gerada ao cliente, junto com seu hostname. O cliente usa o hostname para
olhar acima a corda apropriada, combina-o com o desafio, e cifra-o a corda usando uma
função de hashing de sentido único. O resultado é retornado ao server para confirmar junto
com o hostname do cliente.
 
• RADIUS-MSCHAP — A aplicação de Microsoft de RADIUS-CHAP que inclui uma
mudança autenticador-controlada da senha e mecanismos de nova tentativa da
autenticação. 



• RADIUS-MSCHAPv2 — A segunda versão da aplicação de Microsoft de RADIUS-CHAP
que inclui a autenticação mútua entre xixis rebocando um desafio do par. 
 
• Domínio de NT — O domínio de NT é definido tendo pelo menos um controlador de
domínio principal (PDC) onde toda a informação de segurança é mantida centralmente o
fazer fácil para que os administradores mantenham.
 
• Diretório ativo — Um serviço de diretório que Microsoft desenvolvesse para redes do
domínio do Windows. O controlador de domínio autentica e autoriza todos os usuários e os
computadores em um domínio do Windows datilografam a rede, atribuindo e reforçando as
políticas de segurança e a instalação/que atualizam o software a todos os computadores. 
 
• LDAP — O Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) é um protocolo do serviço de
diretório que seja executado em uma camada acima da pilha TCP/IP. Fornece um
mecanismo usado para conectar a, procurar, e alterar diretórios do Internet. 
 

Etapa 6. Escolha o portal que os usuários se usarão para conectar da lista de drop-down 
portal seleta. Somente os usuários dos domínios associados com determinados portais
podem usar aqueles portais para entrar.
 
Nota: O portal SSLVPN é selecionado à revelia. Para obter informações sobre de adicionar
as disposições portais consultam configurando o servidor de VPN SSL no capítulo 5 do 
guia Admin.
 
Etapa 7. Dê entrada com o nome do server usado para autenticar usuários no campo do 
Authentication Server.
 
Etapa 8. Incorpore a senha de autenticação para alcançar o servidor de domínio no campo
do segredo de autenticação.
 
Etapa 9. (opcional) se a autenticação do domínio de NT foi escolhida na etapa 5, incorpora
o nome ou o ID do grupo de trabalho de NT ao campo do grupo de trabalho. 
 
Etapa 10. (opcional) se o LDAP foi escolhido na etapa 5, incorpora o Domain Name baixo
ao campo da base DN LDAP.
 
Etapa 11. (opcional) se o diretório ativo foi escolhido na etapa 5, incorpora o Domain Name
do diretório ativo ao campo do domínio do diretório ativo. Os usuários que são
registrados no base de dados do diretório ativo podem alcançar o portal SSL VPN.
 
Etapa 12. Salvaguarda do clique para aplicar todos os ajustes.
  

Suprima de um domínio
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
gerenciamento de usuário > os domínios. A página dos domínios abre:
 

/content/dam/en/us/td/docs/routers/csbr/rv220w/administration/guide/rv220w_admin_v1-0-1-0.pdf


 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da entrada desejada para suprimir.
 

 
Etapa 3. Supressão do clique. O domínio é suprimido.
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