
Clientes autenticados vista no portal prisioneiro
nos Access point WAP551 e WAP561 

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 navegador da Web e
transforma-o em um dispositivo da autenticação. Os portais prisioneiros são usados em
muitos pontos quentes do Wi-fi para carregar usuários obter o acesso ao Internet.
 
Este artigo fornece detalhes sobre os clientes autenticados nos exemplos portais
prisioneiros do WAP551 e do WAP 561 Access point.
 
Nota: Para conhecer que clientes são clientes da autenticação falha pelo portal prisioneiro
refira o artigo, clientes da autenticação falha da vista no portal prisioneiro em WAP551 e
Access point WAP561.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• 1.0.4.2
  

Clientes autenticados
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o portal > os clientes de
autenticação prisioneiros. A página autenticada dos clientes abre:
 

 
Nos clientes autenticados, estes campos são indicados:
 

• Número total de clientes autenticados — Indica o número de clientes autenticados.
 
• MAC address — Indica o MAC address dos clientes autenticados.
 
• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Indica o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT do cliente autenticado.
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• Nome de usuário — Indica o nome de usuário portal prisioneiro dos clientes de
autenticação.
 
• Protocolo — Indica o protocolo escolhido pelo usuário estabelecer uma conexão (HTTP
ou HTTPS).
 

– HTTP — É um protocolo que permita transferência dos dados através do Internet
 
– HTTPS — É um protocolo que permita transferência segura dos dados através do
Internet
 

• Verificação — Indica o método em que o cliente usado para autenticar no portal
prisioneiro. Os valores possíveis são:
 

– Convidado — O usuário não precisa a autenticação.
 
– Local — O dispositivo WAP usa um base de dados local para autenticar o cliente.
 
– Raio — O dispositivo WAP usa um RAIO remoto para autenticar clientes.
 

• VAP ID — Indica o ponto de acesso virtual a que o cliente é associado.
 
• Rádio ID — Indica o número de identificação do rádio. O WAP551 indica sempre o rádio
1 e para WAP561 baseado no rádio usou-o indica 1 ou 2.
 
• Portal prisioneiro ID — Indica o exemplo do portal prisioneiro a que o cliente é associado.
 
• Timeout de sessão — Indica a quantidade de tempo que passou desde que o usuário
autenticado por último no portal prisioneiro.
 
• Intervalo ausente — Indica o tempo que passou desde que o usuário executou por último
uma ação no Access point.
 
• Pedido inicial URL — Indica a URL que o usuário usado para alcançar inicialmente o
portal prisioneiro.
 
• Pacotes recebidos — Indica a quantidade de pacotes IP que o WAP recebeu da estação
de usuário.
 
• Pacotes transmitido — Indica a quantidade de pacotes IP na estação de usuário
transmitida do WAP.
 
• Bytes recebidos — Indica a quantidade de bytes que o WAP recebeu da estação de
usuário.
 
• Bytes transmitidos — Indica a quantidade de bytes na estação de usuário transmitida do
WAP.
 

Etapa 2 (opcional). Para obter os dados os mais recentes, o clique refresca.
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