
Configurando a autenticação social dos media
em dispositivos WAP571 e WAP571E 
Objetivo

Os usuários de rede conectam frequentemente a um ponto de acesso Wireless para receber
umas velocidades mais rápidas do Internet do que o serviço de portadora do seu dispositivo
móvel. Um processo de login liso e uma navegação fácil podem assegurar uma experiência
positiva para estes usuários.  Você pode configurar seu WAP571 ou WAP571E para ter algumas
opções fáceis para o login de usuário ao ainda manter sua rede segura. A autenticação da
terceira parte com Google ou Facebook é uma característica disponível com esta atualiza o mais
tarde. Este artigo guiá-lo-á com a configuração para a autenticação da 3ª parte em um Access
point WAP571 ou WAP71E. Quando utilizada, a conta da 3ª parte do usuário do usuário atua
como um tipo de “passaporte”, concedendo o acesso de usuário a sua rede Wireless. Se você
executa uma cafetaria ou um escritório dos bens imobiliários, assegurar-se-á de que os visitantes
tenham o acesso fácil a sua rede e para ter uma grande experiência do visitante.

Dispositivos/versão de software

WAP571 – 1.0.2.6●

WAP571E – 1.0.2.6●

Requisitos

Acesso ao Internet aos Authentication Server de Facebook ou de Google●

Os usuários devem ter uma conta e uma preferência existentes para usar Google ou
Facebook para aceder aos serviços de rede

●

Introdução

Neste guia da multi-etapa você terminará etapas curtos através dos locais de menu múltiplos na
interface de administração. Uma vez que você registra em seu dispositivo, todas as seções que
nós nos estaremos usando são contidas sob o menu portal prisioneiro no lado esquerdo da tela.
 Neste guia, dois recursos opcionais, incluindo a capacidade para personalizar a aparência do
portal da web e para ver clientes conectados, são explicados. Para terminar o guia, nós
cobriremos alguns princípios sobre a personalização da “cara” de sua rede a estes
usuários, assim como inspecionamos o método para ver usuários autenticados.

Configuração global

Etapa 1. Clique o portal prisioneiro da barra de menus no lado esquerdo da tela, o navegador
tomá-lo-á à configuração global à revelia.



Etapa 2. Clique a caixa de seleção da possibilidade na parte superior do menu.

Etapa 3. Configurar o intervalo da autenticação, e a porta adicional HTTP/S. Estas opções abrem
portas adicionais caso que sua rede as exige alcançar serviços. Em nosso caso nós deixamos
estas opções em seus valores padrão.

Etapa 4. Clique o botão Save Button.



Grupos locais/usuários

Esta seção controla os ajustes aplicados aos grupos de usuários baseados em sua entrada. Ou
seja atua como um funil para todo o usuário que junta-se à rede, dirigindo os ao exemplo portal
prisioneiro de nossa escolha.

Etapa1. Dos usuários portais prisioneiros dos grupos locais do clique do menu.

Etapa 2. Assegure-se de que a opção da criação esteja indicada na caixa dropdown dos grupos
prisioneiros do portal.



Etapa 3. Nomeie então o grupo de usuário. Em nosso caso nós nomeamos o grupo local
“Social_Media_Passport”.

Etapa 4. Clique o botão do grupo adicionar.



Cite como exemplo a configuração

Um exemplo pode ser pensado como do sistema original em torno de um grupo de ajustes que
são aplicados em uma base por encomenda. Tão um grupo de usuários pode ser servido um
exemplo quando outro for servido um exemplo diferente.

Etapa1. Da configuração portal prisioneira do exemplo do clique do menu.

Etapa 2. Assegure-se de que Create esteja alistada na caixa suspensa dos exemplos do portal do
cativo.



Etapa 3. Nomeie o exemplo, contendo de 1 – 32 caráteres alfanuméricos.

Etapa 4. Clique o botão Save Button.

A página refrescará e as opções novas tornar-se-ão disponíveis como mostrado abaixo.



Clique (opcional) de etapa 5. a caixa suspensa do protocolo e o HTTPS seleto.

Etapa 6. Clique a caixa suspensa da verificação e selecione credenciais da 3ª parte.



Para obter mais informações sobre do método de autenticação lido a carta abaixo.

método de
autenticação

Detalhes

Base de dados
local

Usa a memória integrada do dispositivo para manter um registro de usuários previstos e de
critérios para a participação da rede.

Servidor Radius O oposto do local, um Authentication Server usando o RADIUS de protocolo e é remoto do
dispositivo.

Serviço de
diretório ativo

Similar ao RAIO, os serviços de diretório ativo são remotos do dispositivo.

Credenciais da 3ª
parte

Os media sociais dos usos explicam para verificar a identidade e fornecer o acesso à rede.

Etapa 7. Selecione a 3ª parte presta-lhe serviços de manutenção gostaria de usar-se clicando
suas caixas de seleção.

Etapa 8. Enrole para baixo a página até que você ver o nome de grupo de usuário, a seguir clique
a caixa suspensa e selecione o grupo de usuário criado na seção anterior deste guia.



Etapa 9. Agora o rolo à parte inferior desta página e clica o botão Save Button.

Associação do exemplo

Uma vez que o exemplo é criado, nós precisaremos ou de associá-lo com um ponto de acesso
virtual (VAP), ou você pode deixá-lo no padrão (VAP 0). Um VAP é um exemplo sintético que
duplica a aparência de um Access point adicional para que os usuários conectem.

Etapa1. Da associação portal prisioneira do exemplo do clique do menu.



Etapa 2. Selecione o rádio que você deseja associar um exemplo, a página optará o 5.

Etapa 3. Clique a caixa dropdown e selecione o exemplo que você criou na última seção.

Nota: A maioria de usuários precisarão de ajustar o nome de instância para as faixas 5GHz e
2.4GHz, repetem esta etapa clicando no botão Appropriate Radio Button destacado em etapa 2. 

Etapa 4. Salvaguarda do clique.

Personalização do portal da web

Esta seção permite que você personalize a “cara” de seu portal prisioneiro novo. Você pode
adicionar e personalizar o logotipo da sua organização e um acordo de usuário juntar-se à rede.

Etapa1. Da personalização portal prisioneira do portal da web do clique do menu.



Etapa 2. Dentro da lista portal prisioneira do lugar da Web, assegure-se de que Create esteja
alistada na caixa suspensa.

Etapa 3. Dê entrada com um nome do lugar da Web, em nosso caso que nós escolhemos
“Social_Media_Web_Locale”.

Etapa 4. Selecione o exemplo que portal prisioneiro você criou previamente.



Etapa 5. Salvaguarda do clique.

Como a página de configuração do exemplo, a página refrescará e incluirá agora pontos
adicionais da personalização para seu portal prisioneiro. As opções que você pode editar nesta
seção são numerosas e evidentes em muitos casos.

Nota: As cores são representadas no formulário hexadecimal, se você é estranho, consideram
este artigo em cores da Web.

A personalização aqui joga um papel grande na apresentação, é abaixo algumas das opções do
melhor prática a personalizar:

Imagem de fundo●

Imagem do logotipo – Melhor se o logotipo tem um fundo transparente●

Cor do primeiro plano/fundo●

Política do uso da aceitação●

Há muitas opções à emenda com esta página, assim que tome seu tempo em alterar estes
ajustes.

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors


Etapa 6. Quando satisfeito com o seu edita, clicam o botão Save Button.

Aqui de você pode inspecionar o que o usuário veria clicando o botão da estreia na parte inferior
da página da personalização do portal da web. Está abaixo uma estreia do que os usuários
veriam com opções do início de uma sessão de Google e de Facebook no lugar em um molde do
padrão.

Clientes autenticados

Quando os usuários conectaram, ou autenticação falha ao conectar a seu WLAN, estarão
especificados nesta tela. Para ver os convidados conectados a seu WLAN execute as seguintes
etapas.

Etapa1. Do clique portal prisioneiro do menu autenticou clientes.

Etapa 2. Reveja a informação contida nesta tela. O tiro de tela abaixo não contém nenhuns
clientes conectada ou rejeitada. Desde que você tem os usuários autenticados através de uma
plataforma de 3ª parte, você verá estatísticas nesta página.



Conclusão

Trabalho agradável, você é ajustado para oferecer a convidados um on-ramp frictionless a sua
rede. Você igualmente teve a opção para personalizá-la para apresentar seu tipo aos novos
usuários. Nós somos-lhe excitados estão usando esta característica e a esperam que você se
mantém construir sua rede. Há umas características ainda mais frescas para ajudá-lo a obter o a
maioria fora de seu hardware.
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