
Configuração da autenticação do 802.1X nos
Access point WAP121 e WAP321 

Objetivo
 

Na autenticação do 802.1X quando um host (igualmente conhecido como o suplicante) tenta
conectar a uma rede assegurada, um dispositivo de rede chamou as verificações do
autenticador com um Authentication Server que apoiasse os protocolos de segurança, o
RAIO e o Extensible Authentication Protocol (EAP), para verificar a identidade do suplicante.
Desta maneira, o dispositivo de rede fornece uma camada adicional de Segurança à rede. 
 
Este documento explica como configurar os Access point WAP121 e WAP321 como um
suplicante para a autenticação do 802.1X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versão de software
 

• 1.0.3.4
  

configuração do suplicante do 802.1X
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o suplicante da segurança de
sistema > do 802.1X. A página de configuração do suplicante abre:
 



 
Etapa 2. A verificação permite no campo do modo administrativo de permitir o dispositivo de
atuar como um suplicante na autenticação do 802.1X.
 
Etapa 3. Escolha o tipo apropriado de método do Extensible Authentication Protocol (EAP)
da lista de drop-down no campo do método de EAP.
 

• MD5 — O MD5 é um algoritmo que seja usado para cifrar dentro dados de todo o
tamanho ao bit 128, o sistema de criptografia de chave pública dos usos do algoritmo MD5
para cifrar os dados.
 
• PEAP — O EAP protegido é um método de autenticação que forneça a segurança
avançada, PEAP autentica clientes do Wireless LAN através dos Certificados digitais
emitidos pelo server criando um túnel cifrado SSL/TLS entre o cliente e o Authentication
Server.
 
• TLS — O Transport Layer Security (TLS) é um protocolo criptograficamente que forneça
a Segurança e a integridade de dados para uma comunicação sobre o Internet. Quando
um server e um cliente se comunicam, o TLS assegura-se de que nenhuma terceira parte
altere o mensagem original. A maioria das funções do MD5 são usadas no TLS.
 

Etapa 4. Incorpore o nome de usuário e senha que o Access point se usa para obter a
autenticação do autenticador do 802.1X nos campos do nome de usuário e senha. O
comprimento do nome de usuário e senha deve ser 1 a 64 caráteres alfanuméricos e do
símbolo.
 



Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 
Nota: A área de status do arquivo certificado mostra se o arquivo certificado esta presente
ou não. O certificado SSL é digitalmente um certificado assinado por um Certificate Authority
que permita que o navegador da Web tenha uma comunicação segura com o servidor de
Web. Para controlar e configurar o certificado SSL referem o gerenciamento certificado do
Secure Socket Layer (SSL) do artigo nos Access point WAP121 e WAP321.
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