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Introdução

Esta finalidade deste original é guiar administradores de rede com o registro do cliente através da
configuração de portais do convidado na experiência móvel conectada (CMX).

CMX permitem usuários de registrar-se e autenticar na rede usando o início de uma sessão social
do registro, o SMS e o portal feito sob encomenda. Neste original, uma vista geral das etapas de
configuração no controlador do Wireless LAN (WLC) e CMX podem ser encontrados.

Pré-requisitos

Requisitos

CMX devem corretamente ser configurados com a configuração baixa.

Ter exportado mapas da infraestrutura principal é opcional.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Versão 8.2.166.0, 8.5.110.0 e 8.5.135.0 do controlador do Cisco Wireless.●

Cisco conectou a versão 10.3.0-62 das experiências do móbil, 10.3.1-35. 10.4.1-22.●

Configurar



Diagrama de Rede

Em maneiras diferentes deste original dois de autenticar usuários/clientes na rede Wireless, usar
CMX, será descrita.

Primeiramente, estabelecer a autenticação que usa contas sociais da rede será descrito, então
autenticação usando SMS.

Em ambas as encenações, o cliente tentará registrar-se no SSID usando a autenticação através
de CMX.

O WLC reorienta o tráfego de HTTP a CMX onde o usuário é alertado autenticar. O CMX contêm
a instalação do portal a ser usado para que o cliente registre-se, contas do social da calha e SMS.

Abaixo, o fluxo do processo de registro é descrito:

O cliente tenta juntar-se ao SSID e abre o navegador.1.
Em vez de ter o acesso ao local pedido, é reorientado ao portal do convidado pelo WLC.2.
O cliente fornece suas credenciais e tentativas para autenticar.3.
Negócios CMX com o processo de autenticação.4.
Se bem sucedido, o acesso à internet completo é fornecido agora ao cliente.5.
O cliente é reorientado ao local pedido inicial.6.

A topologia usada é:

Configurações

Autenticação através de SMS

 Cisco CMX permite a authenticação do cliente com SMS. Este método exige estabelecer uma
página html assim que o usuário pode fornecer suas credenciais ao sistema. Os moldes do
padrão são fornecidos nativamente por CMX, e podem mais tarde ser editados ou substituído por
um feito sob encomenda.

 O serviço de mensagens de texto é feito através de integrar CMX com Twilio, uma
plataforma das comunicações da nuvem que reserve enviar e receber mensagens de texto. Twilio
reserva ter um número de telefone pelo portal, significando aquele se mais de um portal é usado,
que um número de telefone pelo portal está exigido.

https://www.twilio.com/


A. WLC Configuração

No lado WLC, um SSID e o ACL serão configurados. O AP deve ser juntado ao controlador e no
estado de CORRIDA.

 ACL1.
 Um ACL permitindo o tráfego de HTTP, configurado no WLC, é exigido. Para configurar um ACL,
vá à regra nova de Lists->Add do controle de acesso de Security->.

O IP que é usado é esse configurado para o CMX. Isto permite o tráfego de HTTP entre o WLC e
o CMX. A figura belows mostra ao ACL criado onde "10.48.39.100" refere o IP address CMX.

 2. WLAN

A integração com o portal é feita assim, mudanças de políticas de segurança no WLAN deve ser
feita.

Primeiramente, obtido à Segurança de WLANs->Edit->Layer 2->Layer 2, e no dropdown não
escolha nenhuns, assim que mergulhe 2 que a Segurança é desabilitada. Então, na mesma ABA
de segurança, mudança para mergulhar 3. No menu dropdown da Segurança da camada 3,
selecione a política da Web, e então a transmissão. No ACL Pré-autenticação, selecione o IPv4
ACL configurado previamente, para ligá-lo ao WLAN respectivo onde a autenticação de SMS
deve ser fornecida. O config global da ultrapassagem da opção deve ser permitido e o tipo do
AUTH da Web deve ser externo (reoriente ao servidor interno), assim que os clientes podem ser
reorientados ao serviço CMX. A URL deve ser a mesma que o portal da autenticação de CMX
SMS, formato que é http:// <CMX-IP>/visitor/login.



B. Twilio

CMX fornecem a integração de Twilio para serviços de mensagem de texto. As credenciais são
fornecidas depois que a conta em Twilio é configurada corretamente. a CONTA SID e o TOKEN
do AUTH são precisados.

Twilio tem seus próprios requisitos de configuração, documentados com o processo de
estabelecer o serviço. Antes de integrar com CMX, o serviço de Twilio pode ser problemas
meanning testados relativos com instalação de Twilio pode ser detectado antes de usá-la com
CMX.

C. CMX configuração

Exige-se para ter o controlador adicionado corretamente ao CMX, e os mapas exportados da
infraestrutura principal.

Página do registro de SMS●

https://www.twilio.com/


 Há um molde do padrão para o portal do registro. Os portais podem ser encontrados selecionar
CONNECT&ENGAGE->Library. Se você quer um molde, escolha moldes no menu dropdown.

Para integrar Twilio com o portal, ir à configuração de Twilio e fornecer a identificação da conta e
o token do AUTH. Se a integração é bem sucedida, o número usado na conta de Twilio
emergente.

  

Autenticação através das contas sociais da rede

Autenticar o cliente que usa contas sociais da rede exige o administrador de rede adicionar um
identificador válido de Facebook APP no CMX.

A. Configuração de WLC

No lado WLC, um SSID e o ACL serão configurados. O AP deve ser junta-se ao controlador e no
estado de CORRIDA.

 1. ACL

 Porque aqui nós estamos usando HTTPS como o método de autenticação, um ACL que permite
o tráfego HTTPS deve ser configurado no WLC. Para configurar um ACL, vá à regra nova de
Lists->Add do controle de acesso de Security->.

O IP CMX tem que ser usado para permitir o tráfego HTTPS entre o WLC e o CMX. (neste
exemplo, o IP CMX é 10.48.39.100)



 Éigualmente necessário ter um DNS ACL com Facebook URL. Para fazer assim, em Secuity - >
as listas de controle de acesso encontram a entrada do ACL previamente configurado (neste caso
CMX_Auth) e movem o rato para a seta azul na extremidade da entrada e seleto Adicionar-
remova a URL. Em seguida esse as URL do tipo Facebook na série de URL nomeiam e
adicionam.

 2. WLAN 

As mudanças de políticas de segurança para que o registro trabalhe, exigem a configuração
específica no WLAN ser feitas.

Como feito previamente para o registro de SMS, o primeiros, obtido à Segurança de WLANs-
>Edit->Layer 2->Layer 2, e no dropdown não escolha nenhuns, assim que mergulham 2 que a
Segurança é desabilitada. , Na mesma ABA de segurança, mudança para mergulhar 3. No menu
dropdown da Segurança da camada 3, selecione a política da Web, e então a transmissão. No
ACL Pré-autenticação, selecione o IPv4 ACL configurado previamente, para ligá-lo ao WLAN
respectivo onde a autenticação com Facebook deve ser fornecida. O config global da
ultrapassagem da opção deve ser permitido e o tipo do AUTH da Web deve ser externo (reoriente
ao servidor interno), assim que os clientes podem ser reorientados ao serviço CMX. Note que
esta vez, a URL, deve estar no seguinte formato https:// <CMX-IP>/visitor/login.



B. Facebook para colaboradores

Para Facebook e CMX a integração, um App de Facebook é exigida a fim ter os tokens
apropriados trocados entre as duas peças.

Vá a Facebook para que os colaboradores criem o App. Há alguns requisitos de configuração do
App a fim integrar os serviços.

No App os ajustes certificam-se que início de uma sessão de OAuth do início de uma sessão e da
Web de OAuth do cliente está permitido. Também, verifique que o OAuth válido reorienta URI,
você têm o CMX URL nos https: formato //<CMX-IP>/visitor/login.

https://developers.facebook.com/


A fim ter o App publicado e aprontar-se para integrar com CMX, exige-se para fazer-lhe o público.
Esse, vão ao público do <App-Name> de Review->Make do App? e mude o estado a sim.

C. CMX configuração

Exige-se para ter o controlador adicionado corretamente ao CMX, e os mapas exportados da
infraestrutura principal.

Página do registro●

Para criar uma página do registro em CMX, as mesmas etapas que feitas previamente para criar
a página para a página do registro de SMS devem ser executadas. Selecionando
CONNECT&ENGAGE->Library, os portais do molde prontos para ser eddited podem ser
encontrados escolhendo moldes no menu dropdown.

Registrar-se através das credenciais de Facebook exige o portal ter a conexão social das contas.
Para fazer a partir do zero o, ao criar um portal feito sob encomenda, obtido ao AUTH de
CONTENT->Common Elements->Social, e selecionar Facebook. Introduza então a identificação
do nome do App e do App (chave) obtida de Facebook.



Autenticação através do portal feito sob encomenda

Autenticar o cliente que usa o portal feito sob encomenda é similar configurar a autenticação do
web externa. A reorientação será feita ao portal personalizado hospedado em CMX.

A. Configuração de WLC

No lado WLC, um SSID e o ACL serão configurados. O AP deve ser junta-se ao controlador e no
estado de CORRIDA.

 1. ACL

 Porque aqui nós estamos usando HTTPS como o método de autenticação, um ACL que permite
o tráfego HTTPS deve ser configurado no WLC. Para configurar um ACL, vá à regra nova de
Lists->Add do controle de acesso de Security->.

O IP CMX tem que ser usado para permitir o tráfego HTTPS entre o WLC e o CMX. (neste
exemplo, o IP CMX é 10.48.71.122). 

Note: Certifique-se permitir o SSL no CMX emitindo o comando do “sslmode do nó cmxctl
permitem” no CMX CLI.

 2. WLAN 

As mudanças de políticas de segurança para que o registro trabalhe, exigem a configuração
específica no WLAN ser feitas.

Como feito previamente para SMS e o registro social da rede, o primeiro, obtidos à Segurança de
WLANs->Edit->Layer 2->Layer 2, e no dropdown não escolha nenhuns, assim que mergulha 2
que a Segurança é desabilitada. , Na mesma ABA de segurança, mudança para mergulhar 3. No
menu dropdown da Segurança da camada 3, selecione a política da Web, e então a transmissão.
No ACL Pré-autenticação, selecione o IPv4 ACL configurado previamente, (CMX_HTTPS
Nomeado neste exemplo) e ligue-o ao WLAN respectivo. O config global da ultrapassagem da
opção deve ser permitido e o tipo do AUTH da Web deve ser externo (reoriente ao servidor
interno), assim que os clientes podem ser reorientados ao serviço CMX. Note que esta vez, a
URL, deve estar no seguinte formato https:// <CMX-IP>/visitor/login.



C. CMX configuração

Exige-se para ter o controlador adicionado corretamente ao CMX, e os mapas exportados da
infraestrutura principal.

Página do registro●

Para criar uma página do registro em CMX, as mesmas etapas que feitas previamente para criar
a página para outros métodos de autenticação. Selecionando CONNECT&ENGAGE->Library, os
portais do molde prontos para ser editado podem ser encontrados escolhendo moldes no menu
dropdown.



O portal para o registro normal pode ser feito a partir do zero (selecione o “costume ") ou ser
adaptado molde “do formulário de registro do” disponível na biblioteca CMX.

Verificar

WLC

Para verificar se o usuário foi autenticado successefully no sistema, no WLC GUI, vai a
MONITOR->Clients e procura pelo MAC address do cliente na lista:

 Clique sobre o MAC address do cliente e nos detalhes, confirmam que o estado do gerente da
política do cliente está no estado de CORRIDA:



CMX

Épossível verificar quantos usuários são autenticados em CMX, abrindo a aba
CONNECT&ENGAGE:

Para verificar os detalhes do usuário, na mesma aba, o direita superior, clica sobre a busca do
visitante:



Troubleshooting

A fim verificar o fluxo das interações entre os elementos, há algum debuga que pode o ser feito o
WLC:

>debugar o cliente <MAC addr1> <MAC addr2> (incorpore o MAC address de uns ou vários
clientes)

>debugar o Web-AUTH reorientam permitem o addr> do Mac <MAC (incorpore o MAC address
do cliente do Web-AUTH)

>debugar o webportal-server do Web-AUTH permitem

>debug aaa all enable

Isto debuga reservará pesquisar defeitos, e se necessárias, algumas capturas de pacote de
informação podem ser usadas para complementar.
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