
●

●

Configurar o server do Remote Authentication
Dial-In User Service (RADIUS) no WAP125 
Introdução
 
O Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) é um protocolo de rede que forneça a
autenticação centralizada, o Gerenciamento da autorização, e da contabilidade (AAA ou se
triplicar - a) para os usuários que conectam e usam um serviço de rede. Um servidor Radius
regula o acesso à rede verificando a identidade dos usuários através das credenciais do início de
uma sessão incorporadas. Por exemplo, uma rede pública do Wi-fi é instalada em um campus de
universidade. Somente aqueles estudantes que têm a senha podem alcançar estas redes. O
servidor Radius verifica as senhas incorporadas pelos usuários e permite ou nega o acesso como
apropriado.
  
Como o RAIO trabalha?
 
O servidor Radius pode apoiar uma variedade de métodos para autenticar um usuário. Quando se
fornece com o username e a senha original dados pelo usuário, pode apoiar o Point-to-Point
Protocol (PPP), o protocolo password authentication (PAP) ou o protocolo de autenticação de
cumprimento do desafio (RACHADURA), início de uma sessão de UNIX, e outros mecanismos da
autenticação.
 
Os recursos de contabilidade do protocolo de raio podem ser usados independentemente da
autenticação RADIUS ou da autorização. As funções de contabilização do RADIUS permitem que
dados sejam enviados no inicio e no término de sessões, indicando a quantidade de recursos
(como horário, pacotes, bytes, etc.) usados durante a sessão. Um provedor de serviço do Internet
(ISP) pôde usar o controle de acesso de radius e o software de contabilidade para encontrar
necessidades de faturamento e segurança especial.
 
Estabelecer um servidor Radius é útil em aumentar a Segurança desde que autentica antes de
autorizar um cliente ou um usuário aceder à rede. O servidor Radius responde aos problemas de
cliente relativos à disponibilidade do servidor, à retransmissão, e aos intervalos. O servidor
Radius igualmente segura pedidos de conexão dos usuários, autentica o usuário, e envia a
informação de configuração necessária ao cliente para entregar serviços ao usuário.
 
O servidor Radius centraliza o controle de uma rede que seja feita dos dispositivos habilitados por
radius. Os servidores Radius basearam suas decisões de encaminhamento no 802.1X ou nos
endereços de controle de acesso de mídia (MAC).
  
Objetivo
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar os ajustes do servidor Radius em seu
Access point WAP125 ou WAP581.
  
Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
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Versão de software
 

1.0.0.4 — WAP581
1.0.0.5 — WAP125
  

Recolha a informação da sustentação
 
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet de seu WAP. O nome de usuário padrão e a
senha são Cisco/Cisco.
 

 
Nota: Se você tem mudado a senha ou tem criado já uma conta nova, incorpore suas credenciais
novas pelo contrário.
 
Etapa 2. Escolha o > segurança da configuração de sistema.
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Nota: As opções disponíveis podem variar segundo o modelo exato de seu dispositivo. Neste
exemplo, WAP125 é usado.
 

 
Etapa 3. No tipo área do endereço IP do servidor, escolha um botão de rádio para a versão IP
que o servidor Radius usa. As opções são:
 

IPv4 — A versão 4 do protocolo de internet (IPv4) é o formulário de uso geral do
endereçamento de IP usado para identificar anfitriões em uma rede e usa um formato de 32
bits.
IPv6 — A versão 6 do protocolo de internet (IPv6) é o padrão do IP address da próxima
geração pretendido substituir o formato IPv4. O IPv6 resolve o problema da escassez do
endereço com o uso do 128-bit que endereça em vez do endereçamento de 32 bits que foi
usado em IPv4.
 

Nota: Neste exemplo, IPv4 é escolhido.
 



 
Etapa 4. No campo do IP de servidor Address-1, ou no campo do IPv6 Address-1 do server,
incorpore um endereço IPv4 ou de IPv6 para o servidor Radius global segundo o tipo de endereço
que você escolheu em etapa 3.
 
Nota: Neste exemplo, 192.168.2.123 é o IP address do servidor Radius. Você pode atribuir até
dois IP address pela versão do IP address.
 

 
Etapa 5. (opcional) incorpora o IP address do backup ou do Failover ao campo do IP de servidor
Address-2.
 
Nota: Neste exemplo, 192.168.2.124 é usado.
 

 
Etapa 6. No campo Key-1, incorpore a chave secreta compartilhada que corresponde ao servidor
Radius preliminar que o WAP se usa para autenticar ao servidor Radius. A escala é 1 a 64
alfanuméricos padrão e caracteres especiais.
 
Nota: As chaves são diferenciando maiúsculas e minúsculas e devem combinar a chave



configurada no servidor Radius.
 

 
Etapa 7. (opcional) no campo Key-2, incorpora a chave do RAIO associada com os servidores
Radius alternativos configurados. O server no endereço 2 do IP de servidor (IPv6) usa Key-2.
 

 
Etapa 8. Na área de contabilidade do RAIO da possibilidade, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade para permitir o seguimento e a medição dos recursos um usuário consumiu (como o
tempo de sistema e a quantidade de dados transmitidos). Isto permite o RAIO que esclarece os
servidores principais e de backup.
 



 
Etapa 9. Clique o botão Save Button para salvar os ajustes do servidor radius configurado.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado o servidor Radius em seu Access point WAP125
ou WAP581.
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