
Configurar a autenticação do convidado do
diretório ativo em WAP571 ou em WAP571E 
Objetivo
 

O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar a autenticação do convidado do
diretório ativo no WAP571 ou no WAP571E.
  

Introdução
 

Microsoft proporciona o serviço do diretório ativo de Windows, um diretório ativo interno
(AD). Armazena toda a informação essencial para a rede que inclui usuários, dispositivos, e
políticas. Os administradores usam o AD como um único lugar para criar e controlar a rede.
A autenticação do convidado AD permite que um cliente configure uma infraestrutura portal
prisioneira usando o AD para a autenticação. O portal prisioneiro (CP) é uma característica
que permita que um administrador conceda o acesso aos usuários predefinidos que
conectam a um ponto de acesso Wireless (WAP). Os clientes estão dirigidos a um página
da web para a autenticação e as condições de acesso antes que possam conectar à rede. A
verificação CP é para convidados e usuários autenticados da rede. Esta característica utiliza
o navegador da Web e transforma-o em um dispositivo da autenticação.  
 
Os exemplos CP são um grupo definido de configurações usadas para autenticar clientes na
rede WAP. Os exemplos podem ser configurados para responder em maneiras diferentes
aos usuários enquanto tentam alcançar os pontos de acesso virtual associados (VAPs) que
simulam pontos de acesso múltiplo dentro de um dispositivo físico WAP. Para aprender
mais sobre VAP e as etapas envolvidas em configurar-lo, clique aqui.
 
Os portais prisioneiros são empregados frequentemente em lugar do ponto quente do Wi-fi
para assegurar-se de que os usuários concordem aos termos e condição assim como
forneçam credenciais de segurança antes de aceder ao Internet. Para algumas
organizações oferecem ao usuário de junta a oportunidade de ser contactado no futuro
sobre o tipo. Há muitos casos do uso do mercado a uma característica como este. Para
apoiar a autenticação AD, o WAP precisará de comunicar-se com os um a três
controladores do domínio do Windows (igualmente conhecidos como server) para fornecer a
autenticação. Pode apoiar domínios múltiplos para a autenticação escolhendo controladores
de domínio dos domínios diferentes AD.
  

Dispositivos aplicáveis
 

 
WAP571
 
 
WAP571E
 
  

Versão de software
 

 
1.1.0.3

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5605-configure-a-vap-on-a-wap125-or-wap581-access-point.html


Configurar a autenticação do convidado do diretório ativo
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web do WAP incorporando o nome de
usuário e senha. O nome de usuário padrão e a senha são Cisco/Cisco. Se você configurou
um username ou uma senha nova, incorpore aquelas credenciais pelo contrário. Clique o 
início de uma sessão.
 
Nota: Neste artigo, o WAP571E é usado para demonstrar a configuração da autenticação do
convidado AD. As opções de menu podem levemente variar segundo o modelo de seu
dispositivo.
 





Etapa 2. Escolha o acesso do controle de acesso > do convidado.
 

 
Etapa 3. Na tabela do exemplo do acesso do convidado, você pode selecionar o ícone
positivo para adicionar um exemplo novo do acesso do convidado ou o ícone do lápis e do
papel para editar existente. Os recursos de acesso do convidado do Access point WAP571
ou WAP571E fornecem a conectividade Wireless aos clientes Wireless provisórios dentro da
escala do dispositivo. O Access point transmitirá o específico do Service Set Identifier
(SSID) para a rede de convidado. Os convidados são reorientados então a um CP onde
sejam exigidos incorporar suas credenciais. De fato, isto mantém a rede principal segura ao
ainda dar a convidados o acesso ao Internet.
 
Os ajustes do CP são configurados na tabela do exemplo do acesso do convidado da
utilidade com base na Web do WAP. Os recursos de acesso do convidado são
particularmente úteis em entradas do hotel e do escritório, em restaurantes, e em alamedas.
 
Neste exemplo, um exemplo novo do acesso do convidado é adicionado clicando no ícone
positivo.
 

 
Etapa 4. Nomeie o exemplo do acesso do convidado. Neste exemplo, é nomeado AD_Test.
 

 
Etapa 5. Escolha o protocolo para que o exemplo CP use-se durante o processo de
verificação do menu suspenso.
 

 
HTTP - Não usa a criptografia durante a verificação.
 
 
HTTPS - Usa o secure sockets layer (SSL), que exige um certificado fornecer a criptografia.
O certificado é apresentado ao usuário no tempo de conexão.



Nota: É muito importante que um cliente configura a página portal prisioneira para usar o
HTTPS e não o HTTP porque o anterior é mais seguro. Se um cliente escolhe o HTTP,
podem inadvertidamente expor nomes de usuário e senha transmitindo os em texto claro
unencrypted. É melhor prática usar uma página portal prisioneira HTTPS.
 

 
Etapa 6. Escolha o método de autenticação como o serviço de diretório ativo.
 

 
Etapa 7. Configurar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do server AD
clicando o ícone dos olhos azuis ao lado do serviço de diretório ativo na coluna do método
de autenticação.
 

 
Etapa 8. Uma janela de navegador nova abrirá. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT para o server AD. Neste exemplo, o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do host usado é 172.16.1.35. Clique em OK.



 
Nota: Como uma etapa opcional, você pode clicar sobre o teste para verificar que o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para o server AD é válido. Para obter
mais informações sobre dos passos de verificação, clique aqui. Você pode adicionar acima
a 3 server AD.
 
Etapa 9. O clique aplica-se para salvar as mudanças.
 

 
Etapa 10. Vá ao menu e escolha o Sem fio > as redes.
 

 
Etapa 11. Escolha a rede e especifique que escolherá o AD como o exemplo do acesso do
convidado para a autenticação. Neste exemplo, a rede é WAP571_test.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5834-configure-active-directory-guest-authentication-on-wap125-or.html


 
Etapa 12. Clique em Apply.
 

  
Conclusão
 

Você agora configurou com sucesso a autenticação do convidado do diretório ativo no
WAP571 ou no WAP571E.
 
Para que as etapas conectem à rede Wireless do convidado usando a autenticação AD e
verifiquem sua funcionalidade, referem por favor o artigo na autenticação do convidado do
diretório ativo Configure em WAP125 ou em WAP581.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5834-configure-active-directory-guest-authentication-on-wap125-or.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5834-configure-active-directory-guest-authentication-on-wap125-or.html
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