
Ajustes do servidor Radius nos Access point
WAP121 e WAP321 

Objetivo
 

O Remote Access Dial-In User Service (RAIO) é um mecanismo usado para regular o
acesso a uma rede de computador por usuários. O servidor Radius verifica as senhas
incorporadas por usuários e concede ou nega o acesso baseado na senha dada. Por
exemplo, uma rede wireless pública (do Wi-fi) é instalada em um campus de universidade.
Todos não pode usar estas redes, simplesmente aqueles estudantes a quem a universidade
deram uma senha pode alcançar a rede.
 
Este artigo explica como conectar ao servidor Radius nos Access point WAP121 e WAP321.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versão de software
 

• 1.0.3.4
  

Servidor Radius
 

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

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio desejado conforme o tipo do endereço IP de Um ou Mais



Servidores Cisco ICM NT do servidor Radius no tipo campo do endereço IP do servidor. As
opções disponíveis são:
 

• IPv4 — O servidor Radius apoia o tipo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT do IPv4.
 
• IPv6 — O servidor Radius apoia o tipo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT do IPv6. 
 

Timesaver: Se o IPv6 é clicado na etapa precedente, a seguir faixa clara a pisar 5.
 

 
Etapa 3. Incorpore os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor
Radius preliminar ao campo do IP de servidor Address-1. Este é o endereço do IPv4 do
servidor Radius a que o usuário tenta conectar a fim autenticar e obter o acesso ao WAP.
Se você quer incorporar endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT adicionais
como os backup para o servidor Radius preliminar a seguir incorporam os endereços a IP
Address-2 a IP Address-4 coloca.
 
Etapa 4. Incorpore a chave da senha para o endereço do IPv4 do server ao campo Key-1.
Se você quer incorporar chaves adicionais para os servidores Radius alternativos, a seguir
entre em Key-2 aos campos Key-4. Esta é a chave que é compartilhada entre o WAP e o
servidor Radius e deve combinar a chave configurada no servidor Radius. A chave pode
conter alfanumérico e caracteres especiais e escala de 1 a 64 caráteres de comprimento.
 



 
 
 

Etapa 5. Incorpore o endereço do IPv6 do servidor Radius preliminar ao campo do IPv6
Address-1 do server. Se você quer entrar no servidor Radius preliminar alternativo adicional
dos endereços do IPv6 a seguir entra no IPv6 Address-2 aos campos do IPv6 Address-4.
 
Etapa 6. Incorpore a chave da senha para o endereço do IPv6 do server ao campo Key-1.
Se você quer entrar as chaves adicionais aos servidores Radius alternativos a seguir entram
em Key-2 aos campos Key-4. A chave pode conter alfanumérico e caracteres especiais e
escala de 1 a 64 caráteres de comprimento.
 
Etapa 7. (opcional) se você quer o servidor Radius à informação de registro sobre conexões
de discagem de entrada individuais, verifica a caixa de verificação da possibilidade no 
campo da contabilidade do RAIO.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique.
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