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Configurar a autenticação do convidado do
diretório ativo em WAP125 ou em WAP581 

Objetivo
 

A autenticação do convidado do diretório ativo (AD) permite que um cliente configure uma
infraestrutura portal prisioneira para usar seu serviço de diretório Windows interno para a
autenticação. O portal prisioneiro é uma característica que permita que um administrador
obstrua os clientes que conectam à rede do ponto de acesso Wireless (WAP) até que
estejam concedidos o acesso na rede. Os clientes estão dirigidos a um página da web para
a autenticação e as condições de acesso antes que possam conectar à rede. A verificação
portal prisioneira é para convidados e usuários autenticados da rede. Esta característica
utiliza o web browser e transforma-o em um dispositivo da autenticação.
 
Os exemplos portais prisioneiros são um grupo definido de configurações usadas para
autenticar clientes na rede WAP. Os exemplos podem ser configurados para responder em
maneiras diferentes aos usuários enquanto tentam alcançar os pontos de acesso virtual
associados. Os portais prisioneiros são empregados frequentemente em lugar do ponto
quente do Wi-fi para assegurar-se de que os usuários concordem aos termos e condição
assim como forneçam credenciais da Segurança antes de aceder ao Internet.
 
Para apoiar a autenticação que AD o WAP precisará de se comunicar com os um a três
controladores de domínio de Windows para fornecer a autenticação. Pode apoiar domínios
múltiplos para a autenticação escolhendo controladores de domínio dos domínios diferentes
AD.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar a autenticação do convidado AD no
WAP125 ou no WAP581.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.1
  

Configurar a autenticação do convidado do diretório ativo
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web do WAP incorporando o username, e a
senha. O nome de usuário padrão e a senha são Cisco/Cisco. Se você configurou um
username ou uma senha nova, incorpore as credenciais pelo contrário. Clique o início de
uma sessão.
 
NOTA: Neste artigo, o WAP125 é usado para demonstrar a configuração da autenticação do
convidado AD. As opções de menu podem levemente variar segundo o modelo de seu
dispositivo.
 



 
Etapa 2. Escolha o acesso do controle de acesso > do convidado.
 

 
Etapa 3. Na tabela do exemplo do acesso do convidado, você pode adicionar um exemplo 
novo do acesso do convidado ou editar existente. Os recursos de acesso do convidado do
Access point WAP125 ou WAP581 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 mantém a rede principal
segura ao ainda dar a convidados o acesso ao Internet.
 
Os ajustes do portal prisioneiro são configurados na tabela do exemplo do acesso do
convidado da utilidade com suporte na internet do WAP. Os recursos de acesso do
convidado são particularmente úteis em entradas do hotel e do escritório, em restaurantes,



e em alamedas.
 
Neste exemplo, um exemplo novo do acesso do convidado é adicionado clicando no ícone
positivo.
 

 
Etapa 4. Nomeie o exemplo do acesso do convidado. Neste exemplo, é chamado 
AD_authentication.
 

 
Etapa 5. Escolha o método de autenticação como o serviço de diretório ativo.
 

 
Etapa 6. Uma vez que você escolhe o serviço de diretório ativo como o método de
autenticação, o protocolo muda do protocolo hyper text transfer (HTTP) ao protocolo hyper
text transfer seguro (HTTPS).
 

 
NOTA: É muito importante que um cliente deve configurar a página portal prisioneira para
usar HTTPS e não HTTP porque o anterior é mais seguro. Se um cliente escolhe o HTTP,
podem inadvertidamente expor nomes de usuário e senha transmitindo os em texto claro
unencrypted. É melhor prática usar uma página portal prisioneira HTTPS.
 
Etapa 7. Configurar o IP address do server AD clicando o ícone dos olhos azuis ao lado do
serviço de diretório ativo na coluna do método de autenticação.
 



 
Etapa 8. Uma nova janela abrirá. Incorpore o IP address para o server AD. Neste exemplo,
o IP address do host usado é 172.16.1.35. Como uma etapa opcional, você pode clicar
sobre o teste para verificar que é válido.
 

 
Etapa 9. (opcional) uma vez que você clica sobre o teste na etapa precedente, uma outra
janela pop-up abrirá e você pode incorporar o nome de usuário e senha do usuário ao AD e
clicar sobre o teste Begin.
 

 
Se é válido, passará o teste e a seguinte tela aparecerá. Isto confirma que você pode
conectar ao controlador de domínio e autenticar.
 



 
NOTA: Você pode adicionar acima a 3 server AD.
 
Etapa 10. Salvar as mudanças.
 

 
Etapa 11. Vá ao menu e escolha o Sem fio > as redes
 

 
Etapa 12. Escolha a rede e especifique que escolherá o AD como o exemplo do acesso do
convidado para a autenticação. Click Save.
 

 
Etapa 13. Para conectar à rede Wireless do convidado usando a autenticação AD, vai a



opção sem fio em seu personal computer (PC) e seleciona a rede que foi configurada para a
autenticação AD e o clique conecta.
 

 
Etapa 14. Uma vez que conectado, um indicador do web browser abrirá com o aviso padrão
do Security Certificate. Clique sobre Go sobre ao Web page.
 



 
NOTA: A tela pode parecer baseada diferentemente no navegador que você se está
usando.
 
Etapa 15. A página portal prisioneira é lançada. Verifique a caixa da política do uso da
aceitação para aceitar a política e para incorporar o nome de usuário e senha do usuário ao
AD. O clique conecta para conectar à rede.
 



 
NOTA: Se há uns domínios múltiplos, a seguir o username incluirá o Domain Name \
username. Neste exemplo, é ciscotest\test1.
 
Etapa 16. Você agora é autenticado e tem o acesso à internet.
 

  
Conclusão
 

Você deve agora com sucesso ter configurado a autenticação do convidado do diretório
ativo em WAP125 ou em WAP581 e ter verificado sua funcionalidade.
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