
Configuração portal prisioneira do exemplo 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. Os exemplos portais prisioneiros são um grupo definido de
configurações que são usadas para autenticar clientes na rede WAP. Os exemplos
diferentes (de elevação máxima a dois) podem ser configurados para responder
diferentemente aos usuários enquanto tentam alcançar o ponto de acesso virtual associado.
Os portais prisioneiros são usados em muitos pontos quentes do Wi-fi para carregar
usuários obter o acesso ao Internet.
 
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 portal prisioneira do exemplo
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a configuração prisioneira do
portal > do exemplo. A página de configuração do exemplo abre:
 

 
Etapa 2. Escolha criam da lista de drop-down dos exemplos do portal do cativo se você quer
criar uma configuração nova. Para editar a configuração atual, escolha o exemplo atual da
lista de drop-down e salte para pisar 5.
 
Note: Você pode criar até um máximo de duas configurações.
 



Etapa 3. Dê entrada com um nome para a configuração no campo de nome de instância. A
escala é 1 a 32 caráteres alfanuméricos.
 

 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças feitas. Os re-indicadores da
página com configuração adicional dos campos por exemplo.
 



 
A página de configuração do exemplo tem alguns campos não-configurável que indica a
informação seguinte:
 

• Identificação do exemplo — Especifica o número florescente de exemplo CP configurado
atualmente no dispositivo WAP.
 
• Contagem do lugar — Especifica o número de lugares (ajuste da língua e dos parâmetros
específicos do país das preferências de usuário) associados com o exemplo.
 

Etapa 5. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir o exemplo CP no
campo do modo administrativo.



 
Etapa 6. Escolha o protocolo que você quer o exemplo CP usar para a verificação no campo
do protocolo. Os valores possíveis são:
 

• HTTP — Não cifra a informação para o processo de verificação.
 
• HTTPS — Usa o secure sockets layer (SSL), que exige um certificado fornecer a
criptografia usada no processo de autenticação.
 



 
Etapa 7. Escolha o método de autenticação para que o CP use-se para a verificação da lista
de drop-down da verificação. Os métodos de autenticação são usados para negar o acesso
de usuários malicioso ao dispositivo. O método de autenticação escolhido é usado para
verificar os clientes. Os valores possíveis são:
 

• Convidado — Não usa nenhuma autenticação.
 
• Local — Usa um base de dados local para a autenticação.
 
• RAIO — Usa um base de dados de servidor de raio remoto para a autenticação.
 



 
 
Etapa 8. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo da reorientação se você
quer reorientar o cliente recentemente autenticado a uma URL configurada.
 
Etapa 9. Incorpore a URL com o prefixo “http://” a qual o cliente recentemente autenticado
será reorientado no campo URL da reorientação. A escala é de 0 aos caráteres 256.
 
Etapa 10. Incorpore a quantidade de tempo que um usuário pode permanecer inativo antes
automaticamente de ser registrado para fora no campo ausente do intervalo. Se o valor é
ajustado a 0, o intervalo não está reforçado. A escala é 0 a 1440 minutos. O valor padrão é
60 minutos.
 
Etapa 11. Incorpore a quantidade de tempo para esperar antes que a sessão termine no
campo do timeout de sessão. A escala é 0 a 1440 minutos. O valor padrão é 0, que significa
que o intervalo não está reforçado.
 
Etapa 12. Incorpore a velocidade do upload máximo que um cliente pode enviar a dados
através do portal prisioneiro no campo ascendente da largura de banda máxima. A escala é
de 0 ao 300 Mbps. O valor padrão é 0.
 
Etapa 13. Incorpore a velocidade do download máximo que um cliente pode receber dados
através do portal prisioneiro no campo a jusante da largura de banda máxima. A escala é de
0 ao 300 Mbps. O valor padrão é 0.
 



 
 
Etapa 14. Escolha o grupo desejado no campo de nome do grupo de usuário, que você
deseja atribuir ao exemplo CP da lista de drop-down de grupos PRE-configurados.
 

 
Etapa 15. Escolha o tipo de protocolo de internet no campo da rede IP do RAIO, isso será
usado pelo exemplo CP da lista de drop-down da rede IP do RAIO. Os valores possíveis
são:
 

• IPv4 — O endereço do cliente RADIUS estará na quarta versão do IP com o



xxx.xxx.xxx.xxx do formato de endereço (192.0.2.10).
 
• IPv6 — O endereço do cliente RADIUS estará na sexta versão do IP com o formato de
endereço xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx (2001:DB8::CAD5:7D91).
 

 
Etapa 16. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo global do RAIO se
você quer usar a lista global do servidor Radius para a autenticação.
 
Timesaver: Salte a etapa 22 se você escolhe o RAIO global. Você não precisa de incorporar
o IP do servidor Radius se você permitiu a opção global do RAIO porque a característica CP
usará os servidores Radius globais PRE-configurados.
 
Etapa 17. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo da contabilidade do
RAIO se você quer seguir e medir o uso do tempo e dos dados dos clientes na rede WAP.
 
Etapa 18. Incorpore o IP address do servidor Radius que você quer usar como o servidor
primário no campo do IP de servidor Address-1. O IP address deve estar no formato de IPv4
ou de IPv6 segundo o que você escolheu na rede IP do RAIO em etapa 15.
 
Etapa 19. (Opcional) incorpore os IP address alternativos do servidor Radius ao IP de
servidor Address-2 aos campos do IP de servidor Address-4. Estes server são usados se a
autenticação falha com o servidor primário. Você pode configurar até três server alternativos
IP que estarão autenticados em ordem se o antecessor falha.
 
Etapa 20. Incorpore a chave secreta compartilhada ao campo Key-1 que o dispositivo WAP
se usa para autenticar ao servidor Radius preliminar. Você pode usar até 63 alfanuméricos
e caracteres especiais padrão. A chave é diferenciando maiúsculas e minúsculas.
 
Etapa 21. (Opcional) incorpore a chave secreta compartilhada aos campos da chave 2 a 4
que o dispositivo WAP se usa para autenticar aos servidores Radius alternativos



respectivos.
 
O campo de contagem do lugar indica o número de lugares associados com o exemplo
atual. Três lugares diferentes podem ser criados e atribuído a cada exemplo da página da
personalização da Web.
 
Etapa 22. (Opcional) se você quer suprimir do exemplo atualmente configurado, verifique a
caixa de verificação do exemplo da supressão para suprimir do exemplo atualmente
configurado.
 
Etapa 23. Salvaguarda do clique para salvar todas as mudanças feitas.
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