
Clientes da autenticação falha da vista no portal
prisioneiro nos Access point WAP551 e WAP561 

Objetivo
 

O portal prisioneiro permite que um administrador 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.
 
Guias deste artigo em como ver clientes autenticados falhados no portal prisioneiro (CP)
nos Access point WAP551 e WAP561.
 
Nota: Para saber que clientes são autenticados pelo portal prisioneiro refira o artigo, os 
clientes autenticados vista no portal prisioneiro em WAP551 e os Access point WAP561.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• 1.0.4.2
  

Clientes da autenticação falha
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web para escolher os clientes prisioneiros do
portal > da autenticação falha. A página dos clientes da autenticação falha abre.
 

 
Nos clientes da autenticação falha, esta informação está disponível:
 

• Número total de clientes autenticados falha — Indica o número de clientes que não
ganharam a autenticação.
 
• MAC address — Indica o MAC address do cliente da autenticação falha.
 
• IP address — Indica o IP address do cliente da autenticação falha.
 
• Nome de usuário — Indica o nome de usuário portal prisioneiro dos clientes da

ukp.aspx?vw=1&articleid=4893


autenticação falha.
 
• Verificação — Indica o método em que o cliente tentou autenticar no portal prisioneiro.
Tem estes valores:
 

– Convidado — O usuário não exige a autenticação.
 
– Local — O dispositivo WAP usa um base de dados local para autenticar usuários.
 
– RAIO — O dispositivo WAP usa um servidor de raio remoto para autenticar usuários.
 

• Identificação VAP — Indica o ponto de acesso virtual a que o cliente é associado.
 
• Identificação do rádio — Indica o número de identificação do rádio.
 
• Identificação prisioneira do portal — Indica o exemplo do portal prisioneiro a que o cliente
é associado.
 
• Tempo de falha — Indica um marcador temporal que mostre que o tempo onde a
autenticação foi falhada.
 

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