
Configuração portal prisioneira do usuário local
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. 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.
 
Este original explica como configurar o usuário local (CP) portal prisioneiro no Access point
WAP321.
  

Dispositivo aplicável
 

• WAP321
  

Versão de software
 

• 1.0.3.4
  

Configuração portal prisioneira do usuário local
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web para escolher o portal > os usuários
locais prisioneiros. A página dos usuários locais abre:
 

 
Etapa 2. Dê entrada com o nome no campo de nome de usuário. A escala é 1 a 32
caráteres alfanuméricos.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar mudanças. Os re-indicadores da página com
campos adicionais para a configuração do usuário.
 



 
Etapa 4. Escolha o nome de usuário que você criou da lista de drop-down portal prisioneira.
 
Etapa 5. Incorpore a senha do usuário que autenticará o início de uma sessão para o
usuário atualmente configurado no campo de senha do usuário. A escala é 8 a 32
alfanuméricos e caracteres especiais. A senha faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.
 
Etapa 6. (opcional) se você quer indicar a sua senha na verificação do campo de senha do
usuário a senha da mostra como a caixa de verificação do texto claro.
 
Etapa 7. Incorpore a quantidade de tempo (nos minutos) ao campo ausente do intervalo
depois do qual o usuário estará registrado para fora se não há nenhuma atividade em nome
do usuário. A escala é 1 a 1440 minutos. O valor padrão é 60. Um valor de 0 significa que o
intervalo não está reforçado.
 
Etapa 8. Escolha o grupo que você quer atribuir o usuário atualmente configurado da lista
de drop-down do nome do grupo. 
 
Nota: Para saber mais sobre a configuração dos grupos locais no portal prisioneiro refira o
artigo, grupos locais no portal prisioneiro nos Access point WAP321.
 
Etapa 9. Incorpore a velocidade do upload máximo ao campo ascendente da largura de
banda máxima que o usuário atualmente configurado pode enviar dados com o uso do
portal prisioneiro. A escala é de 0 ao 300 Mbps. O valor padrão é 0.
 
Etapa 10. Incorpore a velocidade do download máximo ao campo da taxa de downstream
da largura de banda máxima que o usuário atualmente configurado pode receber dados
com o uso do portal prisioneiro. A escala é de 0 ao 300 Mbps. O valor padrão é 0.
 
Etapa 11. (opcional) se você quer suprimir do usuário atualmente configurado, a seguir
verifica a caixa de verificação do usuário da supressão
 

ukp.aspx?vW=1&articleid=2944


Etapa 12. Salvaguarda do clique para salvar todas as configurações feitas na página dos
usuários locais.
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