
Configuração global portal prisioneira no Access
point WAP321 

Objetivo
 

O portal prisioneiro permite que você obstrua os clientes conectados à rede WAP. Os
clientes veem um página da web especial para propósitos de autenticação antes que
estejam permitidos usar normalmente o Internet. A verificação portal prisioneira é para
ambos os convidados e usuários autenticados, e utiliza o web browser transformando o em
um dispositivo da autenticação. O base de dados dos usuários autenticados é armazenado
localmente no dispositivo WAP ou no servidor Radius. Os portais prisioneiros são usados
em muitos pontos quentes do Wi-fi para carregar usuários obter o acesso ao Internet. A
página da configuração global é usada para controlar o estado administrativo da
característica portal prisioneira e para configurar as configurações globais que afetarão
todos os exemplos portais prisioneiros configurados no dispositivo WAP.
 
Este original explica como configurar a configuração global portal prisioneira no Access
point WAP321.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP321
  

Versão de software
 

• 1.0.3.4
  

Configuração global portal prisioneira
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o portal prisioneiro > a
configuração global. A página da configuração global abre:
 



 
A página da configuração global tem alguns campos não-configurável, que indicam a
informação seguinte:
 

• Contagem do exemplo — Especifica o número de exemplos CP (portal prisioneiro)
configurados atualmente no dispositivo WAP. Até dois exemplos podem ser configurados.
 
• Contagem do grupo — Especifica o número de grupos CP configurados atualmente no
dispositivo WAP. Até dois grupos podem ser configurados.
 
• Contagem do usuário — Especifica o número de usuários CP configurados atualmente
no dispositivo WAP. Até o 128 os usuários podem ser configurados.
 

Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir o modo portal
prisioneiro.
 
Etapa 3. Incorpore o número de segundos ao campo do intervalo da autenticação que você
quer o Access point manter a sessão da autenticação aberta com o cliente Wireless
associado. O intervalo da autenticação padrão é 300 segundos. A escala é 60 a 600
segundos.
 
Etapa 4. Inscreva o número de porta no campo de porta de HTTP adicional se você quer
usar uma porta adicional para o tráfego de HTTP. O valor padrão é 0 (desabilitado). A
escala é 0 a 65535.
 
Etapa 5. Inscreva o número de porta no campo de porta adicional HTTPS se você quer usar
uma porta adicional para o tráfego HTTPS (tráfego de HTTP sobre o SSL). O valor padrão é
0 (desabilitado). A escala é 0 a 65535.
 
Note: Estas portas adicionais são usadas exclusivamente para todo tráfego de rede
restante. O número de porta 80 ou 443 não pode ser usado porque são padrão para o HTTP
e HTTPs respectivamente. Também, as portas HTTP e HTTPS não podem ser as mesmas.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar todas as configurações feitas.
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