
Associação portal prisioneira do exemplo nos
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
convidados e usuários autenticados. O portal prisioneiro 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. Os
exemplos portais prisioneiros são grupos definidos de configurações que são usadas para
autenticar clientes na rede WAP. Estes exemplos devem ser associados com os pontos de
acesso virtual (VAP). 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. VAPs é o Sem fio segmentado LAN nos domínios de
transmissão múltiplos que são equivalentes sem fio dos vlan de Ethernet. Isto fá-lo de modo
que os pontos de acesso múltiplo sejam simulados em um dispositivo físico WAP.
 
Este artigo explica como associar os exemplos (CP) portais prisioneiros no Access point
WAP321.
  

Dispositivo aplicável
 

• WAP321
  

Versão de software
 

• 1.0.3.4
  

Associação portal prisioneira do exemplo
 

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



 
Os seguintes são a associação inferior disponível do exemplo dos campos.
 

• Interface de rede — VAPs é o Sem fio segmentado LAN em domínios de transmissão
múltiplos. Este campo mostra os domínios segmentados; cada segmento é considerado
como o ponto de acesso virtual diferente.
 
• Nome de instância — Mostra o exemplo escolhido para a interface de rede.
 

Etapa 2. Escolha o exemplo para cada VAP que você quer associar da lista de drop-down
do nome de instância. As configurações do exemplo serão eficazes e aplicam-se aos
usuários que estão nessa interface de rede somente.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças feitas na página da associação do
exemplo.
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