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Configurar o portal prisioneiro em seu ponto de
acesso Wireless usando o assistente de
configuração 

Objetivo
 

O portal prisioneiro é uma característica em seu ponto de acesso Wireless que permite que
você estabeleça uma rede de convidado onde necessidade de usuários Wireless de ser
autenticado primeiramente antes que possam ter o acesso ao Internet. Fornece o acesso
Wireless a seus visitantes ao manter a Segurança de sua rede interna.
 
O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como configurar o portal prisioneiro em seu ponto de
acesso Wireless usando o assistente de configuração.
  

Dispositivos aplicáveis
 
WAP131
WAP150
WAP321
WAP361
  
Versão de software
 
1.0.2.8 — WAP131
1.0.1.7 — WAP150, WAP361
1.0.6.5 — WAP321
  
Configuram o portal prisioneiro
 
Configurar o portal prisioneiro usando o assistente de configuração
 

Nota: As imagens abaixo são tomadas de WAP150. Estas imagens podem variar segundo o
modelo exato de seu Access point.
 
Etapa 1. Entre a sua utilidade com base na Web do Access point e escolha o assistente de
configuração da corrida do painel de navegação.
 

 
Etapa 2. Keep que clica em seguida até que você obtenha ao portal prisioneiro da
possibilidade – crie sua tela da rede de convidado.



 
Etapa 3. Clique o botão Yes Radio Button para criar a rede de convidado a seguir clique-o 
em seguida.
 

 
Etapa 4. Clique o botão de rádio para a faixa de rádio onde você quer criar a rede de
convidado.
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Nota: Neste exemplo, o rádio 1 (2.4 gigahertz) é escolhido.
 
Etapa 5. Crie um nome para a rede de convidado no campo de nome da rede de convidado 
a seguir clique-o em seguida.
 

 
Nota: Neste exemplo, ForTheGuests é usado como o nome de rede de convidado.
 
Etapa 6. Clique um botão de rádio para escolher um tipo de Segurança que você quer se
usar na rede de convidado. As opções são:
 

A melhor Segurança (WPA2 pessoal - AES) — fornece a melhor Segurança e é
recomendado se seus dispositivos Wireless apoiam esta opção. Advanced Encryption
Standard (AES) pessoal dos usos WPA2 e uma chave pré-compartilhada (PSK) entre os
clientes e o Access point. Usa uma chave de criptografia nova para cada sessão, que faz
difícil comprometer.
Melhor Segurança (WPA/WPA2 pessoais - TKIP/AES) — fornece a Segurança quando há
uns dispositivos Wireless mais velhos que não apoiem o WPA2. Usos pessoais AES WPA e
Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Usa o padrão do Wi-fi da IEEE 802.11i.
Nenhuma Segurança (não recomendada) — A rede Wireless não exige uma senha e pode
ser alcançada por qualquer um. Se escolhida, uma janela pop-up aparecerá perguntando se
você quer desabilitar a Segurança; clique sim para continuar. Se esta opção é escolhida,
salte a
 



 
Nota: Neste exemplo, a melhor Segurança (WPA/WPA2 pessoal - TKIP/AES) é escolhida.
 
Etapa 7. Crie uma senha para a rede de convidado no campo fornecido. A barra colorida à
direita deste campo mostra a complexidade da senha incorporada.
 

 
Etapa 8. (opcional) para considerar a senha como você datilografa, verifica a chave da
mostra como a caixa de verificação do texto claro a seguir clica-a em seguida.
 

 
Etapa 9. No portal prisioneiro theEnable – Atribua a área do ID de VLAN, incorpore o ID de
VLAN para a rede de convidado a seguir clique-o em seguida. A escala do ID de VLAN é de
1-4094.
 
Nota: Para WAP131 e WAP361, você precisa de escolher o ID de VLAN da lista de drop-
down.
 



 
Nota: Neste exemplo, o ID de VLAN 2 é usado.
 
Etapa 10. (opcional) no portal prisioneiro da possibilidade – permita reorientam a tela URL,
verificam a possibilidade reorientam a caixa de verificação URL se você tem um página da
web que específico você quer mostrar depois que os usuários aceitam os termos de serviço
da página de boas-vindas.
 

 
Etapa 11. Incorpore a URL ao campo URL da reorientação a seguir clique-a em seguida.
 

 
Etapa 12. Verifique seus ajustes configurados no sumário – confirme sua tela dos ajustes.
Se você gostaria de mudar um ajuste, clique o botão Back Button até que a página desejada
esteja alcançada. Se não, o clique submete-se para permitir seus ajustes no WAP.
 



  
Verifique os ajustes portais prisioneiros
 

Etapa 13. Entre à utilidade com base na Web e escolha a configuração prisioneira do portal
> do exemplo.
 

 
Etapa 14. Na página de configuração do exemplo, verifique os ajustes que você configurou
no assistente de configuração e certifique-se que está associada ao ponto de acesso virtual
correto (VAP) ou à rede. O nome de rede de convidado deve igualmente mostrar.
 



 
Etapa 15. Clique .
 
Você deve agora com sucesso ter configurado o portal prisioneiro em seu Access point do
Cisco Wireless.
 
 
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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