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Configurar grupos locais no portal prisioneiro no
Access point WAP321 

Objetivo
 

O portal prisioneiro é uma característica que permita que um administrador obstrua os
clientes conectados à rede do ponto de acesso Wireless (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 convidados e usuários
autenticados da rede. Esta característica utiliza o web browser e transforma-o em um
dispositivo da autenticação. Os portais prisioneiros são usados especialmente em muitos
pontos quentes do Wi-fi para carregar usuários obter o acesso ao Internet.
 
A configuração portal prisioneira tem estes elementos:
 

Configuração portal prisioneira global — Esta página 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. Para saber mais sobre a configuração global no portal prisioneiro, clique aqui.
Configuração do exemplo — Os exemplos portais prisioneiros são os grupos definidos
de configuração que são usados para autenticar clientes na rede WAP. Um máximo de
dois exemplos diferentes pode ser configurado para responder diferentemente aos
usuários enquanto tentam alcançar o ponto de acesso virtual associado. Para saber
mais sobre a configuração do exemplo no portal prisioneiro, clique aqui.
Associação do exemplo — Os exemplos portais prisioneiros são os grupos definidos de
configuração que são usados para autenticar clientes na rede WAP. Estes exemplos
devem ser associados com os pontos de acesso virtual (VAP). Um máximo de dois
exemplos diferentes pode ser configurado para responder diferentemente aos usuários
enquanto tentam alcançar o ponto de acesso virtual associado. VAPs é as redes de
área local sem fio segmentadas (LAN) nos domínios de transmissão múltiplos que são
equivalentes sem fio das redes de área local virtual dos Ethernet (VLAN). Isto permite
que os pontos de acesso múltiplo sejam simulados em um dispositivo físico WAP. Para
saber mais sobre a associação do exemplo no portal prisioneiro, clique aqui.
Grupos locais — No portal prisioneiro cada usuário local é atribuído a um grupo de
usuário e cada grupo é atribuído a um exemplo portal prisioneiro. O grupo ajuda a
controlar a atribuição dos usuários ao exemplo portal prisioneiro. O grupo padrão está já
atual e não pode ser suprimido. Dois grupos de usuário adicionais podem ser criados.
Usuários locais — A página dos usuários locais é usada para configurar usuários
convidado ou usuários autorizados. Independentemente dos usuários convidado, os
usuários autorizados devem fornecer um nome de usuário válido e uma senha para
alcançar a rede WAP. Para saber mais sobre a configuração dos usuários locais no
portal prisioneiro, clique aqui.
 

Este artigo mostra-lhe como configurar os grupos locais no portal prisioneiro no Access
point WAP321.
  

Dispositivos aplicáveis

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2926
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2937
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2947
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2956
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WAP321
  

Versão de software
 

1.0.6.5
  

Configurar os grupos portais prisioneiros
 
Adicionar o grupo portal prisioneiro
 

Nota: O grupo de usuário padrão nos grupos portais prisioneiros é padrão e não pode ser
suprimido.
 
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do Access point e escolha o portal > os
grupos locais prisioneiros.
 

 
Etapa 2. Na área dos grupos locais, escolha criam da lista de drop-down dos grupos do
portal do cativo para criar um grupo local novo.
 

 
Etapa 3. Sob os parâmetros portais prisioneiros do grupo, dê entrada com um nome para o
grupo local no campo de nome do grupo.
 

 
Note: Neste exemplo, FirstGroup é usado como o nome de grupo local.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
 



 
O grupo portal prisioneiro especificado foi adicionado agora com sucesso.
 
Note: Um portal prisioneiro do NON-convidado exige usuários entrar baseado em seu nome
de usuário e senha. O WAP cria um grupo local que contenha um grupo de usuários locais.
O grupo local é anexado então a um exemplo. Os usuários locais que são um membro do
grupo local podem aceder através do portal prisioneiro.
  

Grupo portal prisioneiro da supressão
 

Etapa 1. Para suprimir de um grupo, escolha o nome do grupo da lista de drop-down dos
grupos do portal do cativo.
 

 
Nota: Neste exemplo, SecondGroup é escolhido.
 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação de atributo da supressão.
 

 
Etapa 3. Salvaguarda do clique.
 



 
O grupo portal prisioneiro especificado foi suprimido agora com sucesso.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado os grupos locais no portal prisioneiro no
Access point WAP321.
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