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Configurar a tabela do exemplo do acesso do
convidado no Access point WAP125 

Objetivo
 

Os recursos de acesso do convidado do Access point WAP125 fornecem a conectividade
Wireless aos clientes Wireless provisórios dentro da escala do dispositivo. Trabalha tendo
os service set identifier diferentes da transmissão dois do Access point (SSID): um para a
rede principal, e o outro para a rede de convidado. Os convidados são reorientados então a
um portal prisioneiro onde sejam exigidos incorporar suas credenciais. De fato, isto manteria
a rede principal segura ao ainda dar a convidados o acesso ao Internet.
 
Os ajustes do portal prisioneiro tais como o timeout de sessão e reorientam o Uniform
Resource Locator (URL) são configurados na tabela do exemplo do acesso do convidado da
utilidade com base na Web do WAP125. Os recursos de acesso do convidado foram
particularmente úteis em entradas do hotel e do escritório, em restaurantes, e em alamedas.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar a tabela do exemplo do acesso do
convidado do Access point WAP125. Supõe que os ajustes para a tabela do lugar do portal
da web e a tabela do grupo do convidado estão configurados já. Para instruções em
configurar both of these ajustes, clique aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
  

Versão de software
 

1.0.0.4 — WAP581
1.0.0.5 — WAP125
  

Configurar a tabela do exemplo do acesso do convidado
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do WAP125 e escolha o acesso do controle de
acesso > do convidado.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5683
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Nota: As imagens neste artigo são tomadas do WAP125. As opções de menu podem variar
segundo o modelo de seu dispositivo.
 

Etapa 2. Verifique que o convidado exemplo do acesso que permite a caixa de verificação
está verificado para se assegurar de que o acesso do convidado seja ativo.
 

 
Etapa 3. Dê entrada com um nome para o exemplo no campo do exemplo do acesso do
convidado. Este pode ser até 32 caráteres alfanuméricos.
 

 
Nota: Neste exemplo, CiscoTest é entrado.
 
Etapa 4. Escolha um protocolo para o exemplo do acesso do convidado. As opções são:
 

HTTP — Esta opção é sabida igualmente como o Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
Não fornece a criptografia durante a verificação do Web page pedido.
HTTPS — Esta opção é sabida igualmente como o protocolo de transferência de
hipertexto seguro (HTTPS). Isto significa que todas as comunicações entre o
computador e o Web site que está contactando é cifrado.
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Nota: Neste exemplo, o HTTP é escolhido.
 
Etapa 5. Entre em um número de porta ao lado do campo do protocolo. As ajudas do
número de porta identificam o protocolo quando alcança um server.
 

 
Nota: Neste exemplo, 80 são incorporados.
 
Etapa 6. Escolha um método de autenticação da lista de drop-down do método de
autenticação. Isto estará usado pelo Access point quando os clientes autenticam através do
portal prisioneiro. As opções são:
 

Base de dados local — Esta opção deixa o dispositivo WAP verificar as credenciais do
usuário de um arquivo que seja armazenado localmente. Se esta opção é escolhida,
termine para pisar 7 a pisar 10 e a continuar então configurar a tabela do grupo do
convidado.
Autenticação RADIUS — Esta opção deixa o Access point verificar os usuários através
de um server do Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS). Se esta opção
é escolhida, termine para pisar 7 a pisar 10 e a continuar então configurar a 
autenticação RADIUS.
Nenhuma autenticação — Esta opção desabilita a autenticação e permite que os
clientes Wireless conectem à rede de convidado sem incorporar suas credenciais. Se
esta opção é escolhida, salte a etapa 11.
 

 
Nota: Neste exemplo, o base de dados local é escolhido.
 
Etapa 7. Escolha um grupo da lista de drop-down do grupo do convidado.
 

 



Nota: Neste exemplo, o padrão é escolhido automaticamente.
 
Etapa 8. Incorpore o endereço a ser reorientado após ter incorporado as credenciais ao
campo URL da reorientação.
 

 
Nota: O endereço deve começar com HTTP ou HTTPS. Neste exemplo, 
https://www.cisco.com é entrado.
 
Etapa 9. Incorpore o número de minutos antes que tempo de sessão para fora ao campo 
(mínimo) do timeout de sessão.
 

 
Nota: Neste exemplo, 30 são incorporados.
 
Etapa 10. Escolha um perfil do portal da web da lista de drop-down do lugar do portal da
web.
 

 
Nota: Neste exemplo, Cisco_Sample é escolhido automaticamente. Para instruções em
como configurar o lugar do portal da web, clique aqui.
 
A tabela do exemplo do acesso do convidado deve agora ser configurada.
 
Configurar a tabela do grupo do convidado
 
Etapa 7. Dê entrada com um nome para o grupo do convidado no campo de nome do grupo
do convidado. O nome do grupo do convidado pode ser até 32 caráteres por muito tempo.
 

 
Nota: Neste exemplo, CiscoGuests é entrado.
 
Etapa 8. Incorpore o número de minutos antes que os tempos alertas para fora ao campo 
(mínimo) do idle timeout.
 

https://www.cisco.com
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5683


 
Nota: Neste exemplo, 5 é incorporado.
 
Etapa 9. Incorpore a velocidade do upload máximo ao campo ascendente da largura de
banda máxima (Mbps). Esta será a largura de banda máxima, em Mbps, que um cliente
Wireless pode enviar ao usar o portal prisioneiro. A largura de banda máxima pode ser 0 a
300, onde 0 são o valor padrão.
 

 
Nota: Neste exemplo, o 10 é incorporado.
 
Etapa 10. Incorpore a velocidade do download máximo à largura de banda máxima para
baixo (Mbps) colocam. Esta será a largura de banda máxima, em Mbps, que um cliente
Wireless pode receber ao usar o portal prisioneiro. A largura de banda máxima pode ser 0 a
300, onde 0 são o valor padrão.
 

 
Nota: Neste exemplo, 30 são incorporados.
 
Etapa 11. Salvaguarda do clique.
 

 
A tabela do exemplo do acesso do convidado deve agora ser configurada com autenticação
do base de dados local.
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Autenticação RADIUS
 
Etapa 1. Clique o botão View Button.
 

 
Etapa 2. Na janela pop-up da configuração de segurança, escolha a rede IP do raio da lista
de drop-down da rede IP do RAIO. As opções são:
 

IPv4 — Esta opção é o formulário o mais de uso geral do endereçamento de IP em uma
rede. Usa um formato de 32 bits para identificar anfitriões em uma rede.
IPv6 — Esta opção é o padrão do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT da próxima geração pretendido substituir o formato do IPv4. O IPv6 resolve o
problema da escassez do endereço com o uso de um sistema de endereçamento do
128-bit em vez do de 32 bits usado no IPv4.
 

 
Nota: Neste exemplo, o IPv4 é escolhido.
 
Verificação (opcional) de etapa 3. a caixa de verificação global do habilitado para radius
para deixar o uso portal prisioneiro um grupo diferente de servidores Radius.
 

 



Nota: Quando permitida, nenhuma outra configuração para a área da configuração de
segurança precisa de ser configurada. Continue pisar 9. Neste exemplo, o RAIO global é
permitido.
 
A verificação (opcional) de etapa 4. a contabilidade do RAIO permite a caixa de verificação
de deixar o Access point seguir e medir os recursos que um usuário particular consumiu,
como o tempo de sistema e a quantidade de dados transmitidos e recebidos.
 

 
Etapa 5. (opcional) incorpora o endereço do IPv4 ou do IPv6 do servidor Radius preliminar
ao campo do IP de servidor Address-1.
 

 



Nota: Neste exemplo, 10.10.100.123 é entrado.
 
Etapa 6. (opcional) incorpora o endereço do IPv4 ou do IPv6 do servidor Radius alternativo
ao campo do IP de servidor Address-2.
 

 
Nota: Neste exemplo, 10.10.100.124 é entrado.
 
Etapa 7. (opcional) incorpora a senha que o Access point se usa para autenticar o servidor
Radius preliminar no campo Key-1. A entrada neste campo é diferenciando maiúsculas e
minúsculas e deve combinar a entrada configurada no servidor Radius preliminar. A chave
pode ser até 63 caráteres alfanuméricos.
 



 
Etapa 8. (opcional) incorpora a senha que o Access point se usa para autenticar o servidor
radius secundário no campo Key-2. A entrada neste campo é diferenciando maiúsculas e
minúsculas e deve combinar a entrada configurada no servidor Radius preliminar. A chave
pode ser até 63 caráteres alfanuméricos.
 

 
Etapa 9. APROVAÇÃO do clique.
 



 
Etapa 10. Salvaguarda do clique.
 

 
A tabela do exemplo do acesso do convidado deve agora ser configurada com método de
autenticação RADIUS.
 


	Configurar a tabela do exemplo do acesso do convidado no Access point WAP125
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Configurar a tabela do exemplo do acesso do convidado


