
Ajustes do servidor Radius no Access point
AP541N 

Objetivo
 

O seletor da autenticação remota no serviço (RAIO) é um protocolo de rede que seja usado
para a autenticação centralizada, a autorização e os propósitos de contabilidade. Quando
um usuário quer alcançar alguns recursos em uma rede, a identidade do usuário tem que
ser verificada primeiramente. O Access point pede as credenciais do usuário que são
passadas então a um servidor Radius para conceder o acesso com o uso do protocolo de
raio. As credenciais incluem geralmente um username e uma senha ou um Security
Certificate do usuário. Estas credenciais são verificadas pelo server baseado em um método
de autenticação, em em qual o servidor Radius pode conceder ou obstrui o acesso de
usuário aos recursos de rede.
 
Este artigo explica como configurar ajustes do servidor Radius em um Access point
AP541N.
  

Dispositivo aplicável
 

• Access point AP541N
  

Versão de software
 

• AP541-K9-2.0(4)
  

RADIUS
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso e escolha a instalação do
Sem fio > da rede Wireless (VAPs). A página da instalação da rede Wireless (VAPs) abre:
 
Etapa 2. Expanda os ajustes globais do servidor Radius. 
 

 
Nota:  Você pode usar servidores Radius múltiplos para autenticar usuários. Se o servidor
Radius preliminar falha, a seguir o outro está tentado em ordem.
 
Etapa 3. Incorpore o endereço preliminar do IPv4 do servidor Radius ao campo do endereço
IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do RAIO.



Etapa 4. Incorpore a chave preliminar do RAIO. Se criada, a chave autentica uma
comunicação entre o AP e o servidor Radius.
 
Etapa 5. Incorpore até 3 endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT alternativos
do RAIO.
 
Etapa 6. Incorpore 3 chaves alternativas do RAIO para os endereços. Se os servidores de
backup são criados, a chave autentica uma comunicação entre o AP e o servidor Radius 
 
Etapa 7. (opcional) para permitir o servidor Radius, verifica a caixa de verificação da 
contabilidade do raio da possibilidade. Isto cria um log do USO de recurso pelos clientes.
Inclui a época e a quantidade de dados transmitidos e recebidos pelo cliente através do
Access point.
 

          Etapa 8. O clique aplica-se para salvar os ajustes. Isto permite a contabilidade do RAIO.
 


	Ajustes do servidor Radius no Access point AP541N
	Objetivo
	Dispositivo aplicável
	Versão de software
	RADIUS


