
Personalização da Web no portal prisioneiro nos
Access point WAP321 

Objetivo
 

A característica portal prisioneira permite que você obstrua o acesso dos clientes Wireless à
rede se não passaram a fase da verificação. O portal prisioneiro permite que os clientes na
rede WAP321 ver um página da web especial para o propósito de autenticação antes do
uso do Internet normalmente. Você pode personalizar esta página com suas próprias
imagens (três para cada lugar) e outros gráficos. Estes gráficos da imagem padrão podem
ser substituídos para a personalização do usuário:
 

• Logotipo — Indicado na página do esquerdo superior para a informação de marcagem
com ferro quente. Deve conformar-se dentro dos pixéis da dimensão 168 x 78 (altura da
largura x).
 
• Conta — Indicado acima do campo do início de uma sessão. Deve conformar-se dentro
dos pixéis da dimensão 295 x 55 (altura da largura x).
 
• Fundo — Indicado como um fundo da página. Devem conformar-se dentro da dimensão
10 x 800 pixéis (altura da largura x).
 
Este artigo explica como transferir arquivos pela rede e suprimir de arquivos de imagem
binária para a personalização da Web no Access point WAP321 e personalizar a página da
autenticação com elementos textuais e gráficos.
 

A configuração portal prisioneira tem estes elementos:
 

• Configuração portal prisioneira global — O portal prisioneiro permitirá que os clientes na
rede WAP ver um página da web especial para propósitos de autenticação antes que
possam usar o Internet normalmente. O base de dados dos usuários autenticados é
armazenado localmente no dispositivo WAP ou no servidor Radius. 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. Para saber mais sobre a
configuração global no portal prisioneiro, refira o artigo, a configuração global portal
prisioneira no Access point WAP321.
 
• Configuração do exemplo — 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. Para saber mais sobre a configuração do exemplo no portal prisioneiro, refira o
artigo, a configuração portal prisioneira do exemplo no Access point WAP321.
 
• Associação do exemplo — Os exemplos portais prisioneiros são um grupo definido de
configurações que são usadas para autenticar clientes na rede WAP. 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. Para saber mais sobre a associação do exemplo no portal
prisioneiro refira o artigo, a associação portal prisioneira do exemplo nos Access point
WAP321.



• Personalização do portal da web — O portal prisioneiro permite que os clientes na rede
WAP321 ver um página da web especial para o propósito de autenticação antes do uso do
Internet normalmente. Você pode personalizar esta página com suas próprias imagens
(três para cada lugar) e outros gráficos. Este artigo explica como transferir arquivos pela
rede e suprimir de arquivos de imagem binária para a personalização da Web no Access
point WAP321 e personalizar a página da autenticação com elementos textuais e gráficos.
 
• 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 não pode ser suprimido. Dois grupos de usuário adicionais podem ser criados. Para
saber mais sobre a configuração dos grupos locais no portal prisioneiro. refira o artigo, 
grupos locais no portal prisioneiro nos Access point WAP321.
 
• 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, refira o artigo, a configuração portal prisioneira do usuário local nos Access
point WAP321.
  

Dispositivo aplicável
 

• WAP321
  

Versão de software
 

• 1.0.3.4
  

Personalização da Web
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso e escolha a personalização
prisioneira do portal > do portal da web. A página da personalização do portal da web abre:
 

 



 
Etapa 2. Escolha criam da lista de drop-down portal prisioneira do lugar da Web para criar
um usuário para a Web portal prisioneira. Se você quer editar um lugar precedente da Web,
a seguir escolha o lugar criado da Web da lista de drop-down portal prisioneira do lugar da
Web e salte para pisar 6.
 
Etapa 3. Dê entrada com o nome do lugar no campo de nome do lugar da Web.
 

 
Etapa 4. Escolha o exemplo portal prisioneiro da lista de drop-down dos exemplos do portal
do cativo.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar as configurações feitas. Então, a área de
parâmetros portal prisioneira do lugar da Web aparece com informação adicional.
 



 
Na área de parâmetros portal prisioneira do lugar da Web, o número de sequência do lugar
é indicado no campo identificação do lugar.
 
O nome do exemplo escolhido é indicado no campo de nome de instância.
 
Nota: A identificação do lugar e o nome de instância não podem ser editados nesta área e
são gerados automaticamente.
 

 
Etapa 6. Escolha a imagem para o fundo da lista de drop-down do nome da imagem de
fundo.
 



 
Nota: Se você não encontrou a imagem desejada da lista de drop-down de nome da
imagem de fundo ou se você quer obter uma imagem nova ou se você quer a imagem da
supressão da lista, a seguir clique o botão feito sob encomenda da imagem da transferência
de arquivo pela rede/supressão. Para a transferência de arquivo pela rede e a supressão a
imagem feita sob encomenda vai à imagem do costume da transferência de arquivo pela
rede/supressão.
 

 
Etapa 7. Escolha a imagem para o logotipo da lista de drop-down do nome da imagem do
logotipo.
 



 
Nota: Se você não encontrou a imagem desejada da lista de drop-down de nome da
imagem do logotipo ou se você quer obter uma imagem nova ou se você quer a imagem da
supressão da lista, a seguir clique o botão feito sob encomenda da imagem da transferência
de arquivo pela rede/supressão. Para a transferência de arquivo pela rede e a supressão a
imagem feita sob encomenda vai à imagem do costume da transferência de arquivo pela
rede/supressão.
 

 
Etapa 8. Incorpore o número da cor para o primeiro plano ao campo de cor do primeiro
plano.
 
Etapa 9. Incorpore o número da cor para o fundo ao campo de cor do fundo.
 
Etapa 10. Incorpore o número da cor para o separador (linha que separa o encabeçamento



da página do corpo) ao campo do separador.
 
Nota: As cores mencionadas estão no formato hexadecimal e no código HTML.
 
Etapa 11. Incorpore a etiqueta para o lugar ao campo de rótulo do lugar. O padrão é inglês.
 

 
Etapa 12. Da lista de drop-down da imagem da conta, escolha a imagem a ser indicada no
início de uma sessão autenticado acima do campo do início de uma sessão.
 

 
Nota: Se você não encontrou a imagem desejada da lista de drop-down da imagem da
conta ou se você quer obter uma imagem nova ou se você quer a imagem da supressão da
lista a seguir clica o botão feito sob encomenda da imagem da transferência de arquivo pela
rede/supressão. Para a transferência de arquivo pela rede e a supressão a imagem feita
sob encomenda vai à imagem do costume da transferência de arquivo pela rede/supressão.
 



 
Etapa 13. Incorpore o texto que dá ao usuário a instrução para dar entrada com um nome
de usuário para entrar no campo de rótulo da conta.
 
Etapa 14. Dê entrada com o nome para a caixa de texto do nome de usuário no campo de
rótulo do usuário.
 
Etapa 15. Dê entrada com o nome para a caixa de texto da senha do usuário no campo de
rótulo da senha.
 
Etapa 16. Dê entrada com o nome do botão usado para atualizar a informação e para
autenticar o usuário no campo de rótulo do botão.
 
Etapa 17. Dê entrada com o nome da fonte que o usuário pode usar na página portal
prisioneira no campo das fontes. As opções múltiplas podem ser incorporadas com cada
opção separada por uma vírgula.
 
Etapa 18. Dê entrada com o nome a ser indicado na barra de títulos do indicador no campo
do título do navegador.
 
Etapa 19. Incorpore o texto bem-vindo que é indicado para o direito da imagem do logotipo
no campo do índice do navegador.
 



 
Etapa 20. Incorpore a instrução para o usuário que é indicado na página do corpo no campo
satisfeito.
 
Etapa 21. Incorpore as circunstâncias que o usuário tem que aceitar para entrar e usar o
portal prisioneiro no campo da política do uso da aceitação.
 
Etapa 22. Incorpore o texto para que o usuário aceite a política do uso e verifiquem a caixa
de verificação no campo de rótulo da aceitação.
 
Etapa 23. No nenhum aceite o campo de texto, incorporam o texto que se publica quando o
usuário não aceita a política e se quer entrar. O padrão é um Mensagem de Erro que
apareça em uma janela pop-up.
 
Etapa 24. No campo de texto dos trabalhos em curso, incorpore o texto que indica quando o
usuário esperar a autenticação.
 



 
Etapa 25. No campo de texto negado, incorpore o texto que é indicado quando a
autenticação do usuário falha.
 
Etapa 26. No campo bem-vindo do título, incorpore o texto que indica quando o usuário foi
autenticado.
 
Etapa 27. No campo satisfeito bem-vindo, incorpore o texto que indica quando o usuário
obtém conectado à rede portal prisioneira.
 



 
 
Etapa 28. (Opcional) se você quer suprimir da configuração local atual, a seguir verifique a
caixa de verificação do lugar da supressão.
 
Etapa 29. Salvaguarda do clique para salvar todas as configurações feitas.
 

 



Etapa 30. (Opcional) se você quer inspecionar as configurações local feitas, a seguir clique
a estreia. A página portal da estreia dos parâmetros do lugar da Web do lugar da Web do
cativo abre:
 

 
Nota: A estreia mostra o texto e as imagens que já salvar à configuração de inicialização. Se
você faz uma mudança, salvaguarda do clique antes de clicar a estreia para ver suas
mudanças.
  

Imagem do costume da transferência de arquivo pela rede/supressão
 

A etapa 1.Click o botão feito sob encomenda da imagem da transferência de arquivo pela
rede/supressão nos parâmetros portais prisioneiros do lugar da Web pagina se você não
encontrou a imagem desejada da lista de drop-down da imagem da conta ou se você quer
obter uma imagem nova ou se você quer a imagem da supressão da lista. A imagem feita
sob encomenda do portal da web abre:
 

 
• Imagem feita sob encomenda da Web da transferência de arquivo pela rede — Se você
quer transferir arquivos pela rede uma imagem feita sob encomenda nova a seguir vai à 
imagem do costume da Web da transferência de arquivo pela rede.
 
• Suprima da imagem feita sob encomenda da Web — Se você quer suprimir da lista feita
sob encomenda do formulário da imagem a seguir vai à imagem do costume da Web da



supressão.
  

Transfira arquivos pela rede a imagem do costume da Web
 

 
Etapa 1. No campo feito sob encomenda da imagem da Web da transferência de arquivo
pela rede, o clique consulta para selecionar um arquivo do computador. O arquivo da
escolha para transferir arquivos pela rede a página abre.
 
Etapa 2. Selecione o arquivo de imagem de seu computador local e clique aberto.
 
Nota: A imagem deve ser os quilobytes 5 ou a menor e deve ser um erro de arquivo GIF ou
JPEG.
 
Etapa 3. Clique a transferência de arquivo pela rede para transferir arquivos pela rede a
imagem ao dispositivo WAP.
  
Suprima da imagem do costume da Web
 

 
Etapa 1. Escolha o arquivo de que você quer ser suprimido da lista de drop-down no campo
feito sob encomenda da imagem da Web da supressão.
 
Etapa 2. Supressão do clique para suprimir do arquivo selecionado do dispositivo WAP.
 
Cuidado: O supressão de imagens atualmente usadas restaurará a seção da página da
personalização da Web para optar.
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