
Configurando ajustes do suplicante do 802.1X
no WAP131 e no WAP371 

Objetivo
 

A autenticação do IEEE 802.1X permite o dispositivo WAP de aceder a uma rede ligada
com fio fixada. Você pode permitir o dispositivo WAP como um suplicante do 802.1X
(cliente) na rede ligada com fio. Um nome de usuário e uma senha cifrados podem ser
configurados para permitir que o dispositivo WAP autentique usando o 802.1X.
 
Nas redes que usam o controle de acesso de rede com base na porta do IEEE 802.1X, um
suplicante não pode aceder à rede até que o autenticador do 802.1X conceda o acesso. Se
seu 802.1X dos usos da rede, você deve configurar a informação da autenticação do 802.1X
no dispositivo WAP, de modo que possa o fornecer ao autenticador.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar ajustes do suplicante do 802.1X no
WAP131 e no WAP371.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP131
 
• WAP371
  

Versão de software
 

• v1.0.0.39 (WAP131)
 
• v1.2.0.2 (WAP371)
  

Configurando ajustes 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 do suplicante do 802.1X abre.
 



  
Configuração do suplicante
 

Etapa 1. Navegue à área de configuração do suplicante. No campo do modo administrativo,
verifique a caixa de seleção da possibilidade para permitir a funcionalidade do suplicante do
802.1X.
 

 
Etapa 2. Na lista de drop-down do método de EAP, escolha o algoritmo que será usado para
cifrar nomes de usuário e senha. O EAP representa o protocolo extensible authentication, e
é usado como base para algoritmos de criptografia.
 



 
As opções disponíveis são:
 

• MD5 — O algoritmo de message digest MD5 utiliza uma função de mistura para fornecer
a segurança básica. Este algoritmo não é recomendado, como os outros dois tem uma
Segurança mais alta.
 
• PEAP — O PEAP representa o protocolo extensible authentication protegido. Encapsula
o EAP e fornece uma Segurança mais alta do que o MD5 usando um túnel TLS para
transmitir dados.
 
• TLS — O TLS representa o Transport Layer Security, e é um padrão aberto que forneça
a segurança elevada.
 

Etapa 3. No campo de nome de usuário, entre no username que o dispositivo WAP usará ao
responder aos pedidos de um autenticador do 802.1X. O username deve ser 1 – 64
caráteres por muito tempo, e pode incluir alfanumérico e caracteres especiais.
 

 
Etapa 4. No campo de senha, entre na senha que o dispositivo WAP usará ao responder
aos pedidos de um autenticador do 802.1X. O username deve ser 1 - 64 caráteres por muito
tempo, e pode incluir alfanumérico e caracteres especiais.
 

 
Etapa 5. Salvaguarda do clique.
 



  
Estado do arquivo certificado
 

Etapa 1. Navegue à área de status do arquivo certificado. Esta área mostra se um arquivo
certificado HTTP SSL existe no dispositivo WAP. O campo do presente do arquivo
certificado mostrará “sim” se um certificado esta presente; o padrão é “não”. Se um
certificado esta presente, a data de expiração do certificado mostrará quando expira; se
não, o padrão é " ausente ".
 

 
Etapa 2. Para indicar a informação a mais atrasada, clique o botão Refresh Button para
obter a informação a mais atual do certificado.
 



  
Transferência de arquivo pela rede do arquivo certificado
 

Etapa 1. Navegue à área da transferência de arquivo pela rede do arquivo certificado para
transferir arquivos pela rede um certificado HTTP SSL ao dispositivo WAP. No campo do 
método de transferência, selecione os botões de rádio HTTP ou TFTP para escolher que o
protocolo você quer usar para transferir arquivos pela rede o certificado.
 

 
Etapa 2. Se você selecionou o TFTP, continue a etapa 3. Se você selecionou o HTTP,
clique o botão da consultação… para encontrar o arquivo certificado em seu PC. Salte para
pisar 5.
 

 
Etapa 3. Se você selecionou o TFTP no campo do método de transferência, entre no nome
de arquivo do certificado no campo do nome de arquivo.
 



 
Nota: O arquivo deve terminar em .pem.
 
Etapa 4. Incorpore o IP address do servidor TFTP ao campo de endereço do servidor TFTP
IPv4.
 

 
Etapa 5. Transferência de arquivo pela rede do clique.
 

 
Etapa 6. Uma janela de confirmação aparece. APROVAÇÃO do clique para começar a
transferência de arquivo pela rede.
 



 
Etapa 7. Salvaguarda do clique.
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