
Cisco Aironet VSA’s op Cisco Secure ACS-
serverconfiguratievoorbeeld 
  

Inhoud

Inleiding
Voorwaarden
Vereisten
Gebruikte componenten
Conventies
Achtergrondinformatie
Alvorens RADIUS-kenmerken op Cisco Secure ACS te gebruiken
Importeer de Cisco Airesponderende VSA's naar Cisco Secure ACS
De Cisco Airesponders VSA’s definiëren in een RADIUS-leverancierbestand/VSA-importbestand
Airesponderings-woordenboekbestand
Voeg de VSA's van Cisco toe aan Cisco Secure ACS
Verifiëren
Problemen oplossen
Gerelateerde informatie

Inleiding

Cisco Secure Access Control Server (ACS) release 4.0 en ondersteunt later Cisco Aironet Vendor
Specific Attributes (VSA) standaard. Voor ACS-versies vóór release 4.0 moet het Cisco-
woordenboekbestand worden geïmporteerd in Cisco Secure ACS. Dit document legt uit hoe het
Cisco Airesponders-woordenboekbestand aan Cisco Secure ACS voor versies vóór 4.0 moet
worden geïmporteerd. De verkoopcode voor Cisco Airesponders is 14179.

Voorwaarden

Vereisten

Zorg ervoor dat u aan deze vereisten voldoet voordat u deze configuratie probeert:

Basiskennis van de manier om een Cisco Secure-server te configureren om draadloze clients
te authenticeren

●

Kennis van Cisco Unified Wireless Security-oplossingen●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Secure ACS Server versie 3.2



De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Met Cisco Secure ACS release 4.0 en hoger ondersteunen de ACS deze Cisco Airespo-VSA’s
standaard:

Aire-WLAN-id●

Aire-QoS-niveau●

Aire-DSCP●

Aire-802.1p-label●

Aire-interface-naam●

Aire-ACL-naam●

Raadpleeg voor meer informatie over deze eigenschappen de RADIUS-kenmerken die worden
gebruikt in het gedeelte Identity Network van Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide,
release 4.1.

Voor ACS-versies vóór release 4.0 moet het Cisco-woordenboekbestand worden geïmporteerd in
Cisco Secure ACS. De volgende sectie legt uit hoe het Cisco Airesponders-woordenboekbestand
in Cisco Secure ACS moet worden geïmporteerd.

Alvorens RADIUS-kenmerken op Cisco Secure ACS te gebruiken

Om een specifiek kenmerk te configureren dat naar een gebruiker wordt verstuurd, moet u ervoor
zorgen dat:

In het gedeelte Network Configuration moet u de AAA-client configureren die overeenkomt
met het toegangsapparaat. Dit toegangsapparaat verleent netwerktoegang tot de gebruiker
om een verscheidenheid van RADIUS te gebruiken die de eigenschap ondersteunt die u naar
de AAA-client wilt verzenden.

●

In het gedeelte Interface Configuration moet u het kenmerk activeren zodat het op de pagina's
met gebruikersprofiel of gebruikersgroepprofiel wordt weergegeven. U kunt eigenschappen op
de pagina inschakelen die correspondeert met de RADIUS-verscheidenheid die de
eigenschap ondersteunt. Bijvoorbeeld, het attribuut van de Tijd-out van de RADIUS-sessie
(27) verschijnt op de pagina RADIUS (IETF).Opmerking: De standaardinstelling is dat de
RADIUS-kenmerken van elke gebruiker niet zijn ingeschakeld omdat ze niet op de pagina
InterfacConfiguration verschijnen. Voordat u eigenschappen op basis van per gebruiker kunt
inschakelen, moet u de optie TACACS+/RADIUS-kenmerken per gebruiker inschakelen op de
pagina Geavanceerde opties in het gedeelte Interface Configuration. Nadat u de
eigenschappen voor de per-gebruiker hebt ingeschakeld, verschijnt een gebruikerskolom als

●
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uitgeschakeld in de pagina InterfacConfiguration voor die eigenschap.
In het profiel dat u gebruikt om licenties voor de gebruiker te controleren, dat in de gebruiker
of groep de pagina's of de pagina Gedeelde RADIUS-autorisatiecomponent bevat, moet u de
eigenschap inschakelen. Wanneer deze eigenschap wordt geactiveerd, stuurt ACS de
eigenschap naar de AAA-client in het toegangsaccepteer bericht. In de opties die met de
eigenschap worden geassocieerd, kunt u de waarde van de eigenschap bepalen die naar de
AAA client wordt verzonden.Opmerking: De instellingen in een gebruikersprofiel hebben een
overbruggingsinstelling in een groepsprofiel. Als u bijvoorbeeld Session-timeout in het
gebruikersprofiel configureren en ook in de groep waaraan de gebruiker is toegewezen, stuurt
de ACS de AAA-client naar de Session-Time-outwaarde die in het gebruikersprofiel is
gespecificeerd.

●

Importeer de Cisco Airesponderende VSA's naar Cisco Secure
ACS

Om de VSA's van de Luchtmacht van Cisco in Cisco Secure ACS te importeren, moet u deze
stappen voltooien:

Defineer de Cisco Airespace VSAs in een RADIUS-verkoper/VSA-importbestand.1.
Bepaal de sleuf van de verkoper van RADIUS waaraan u de nieuwe RADIUS-verkoper en
VSA's wilt toevoegen.

2.

Voeg de VSAs van de Luchtmacht van Cisco toe aan Cisco Secure ACS.3.
N.B.: Controleer of de applicatie niet actief is. Als regedit op de Cisco Secure ACS Windows
server wordt uitgevoerd, kan het Griffie updates verhinderen die vereist zijn om een aangepaste
RADIUS-verkoper en VSA-set toe te voegen.

De Cisco Airesponders VSA’s definiëren in een RADIUS-leverancierbestand/VSA-
importbestand

Om Cisco Airesponders die in Cisco Secure ACS zijn ingesteld te importeren, moet u de RADIUS-
verkoper en VSA definiëren die in een importbestand zijn ingesteld. In deze sectie worden het
formaat en de inhoud van RADIUS VSA-importbestanden gespecificeerd.

RADIUS-verkoper/VSA-importbestanden gebruiken een Windows.ini-bestandsformaat. Elke
RADIUS-verkoper/VSA-importbestand bestaat uit drie soorten onderdelen. Deze secties worden in
deze tabel nader toegelicht. Elk gedeelte bevat een kop van een gedeelte en een aantal toetsen
en waarden. De volgorde van de secties in het RADIUS-leveranciers/VSA-importbestand is
irrelevant.



Definitie verkoper en VSA-instelling

Elke RADIUS-verkoper/VSA-importbestand moet één verkoper en één VSA-instelsectie hebben.
De kop van de sectie moet zijn [door gebruiker gedefinieerde verkoper].



Deze verkoper en VSA set sectie definieert bijvoorbeeld de verkoper Cisco Airespace, wiens aan
IETF toegewezen leveranciernummer 14179 is.

[User Defined Vendor]

Name=Airespace

IETF Code=14179

VSA 1=Airespace-WLAN-Id

VSA 2=Airespace-QoS-Level

VSA 3=Airespace-DSCP

VSA 4=Airespace-802.1p-Tag

VSA 5=Airespace-Interface-Name

VSA 6=Airespace-ACL-Name

Definitie van kenmerken

Elke RADIUS-verkoper/VSA-importbestand moet één attributendefinitiesectie hebben voor elke
eigenschap gedefinieerd in de verkoper en VSA-instelsectie. De sectiekop van elke sectie van de
karakteristieken moet overeenkomen met de voor die eigenschap gedefinieerde eigenschap naam
in de sectie van de verkoper en VSA-instelling. In deze tabel staan de geldige toetsen voor een
sectie met een eigenschap-definitie:



Bijvoorbeeld, deze attributendefinitiesectie definieert de Airespace-Interface-Name VSA, die een
string is die wordt gebruikt om de interfacenaam te specificeren.

[Airespace-Interface-Name]

Type=STRING

Profile=OUT

Definitie van meetwaarde

Numerieke definities stellen u in staat om een tekst-gebaseerde naam te associëren voor elke
geldige numerieke waarde van een integertype eigenschap. In de secties van de Instelling van de
Groep en van de Gebruiker van de interface van Cisco Secure ACS HTML, verschijnen de
tekstwaarden die u definieert in lijsten verbonden met de eigenschappen die de opsommingen



gebruiken. Evolutie - definitiesecties zijn alleen vereist indien een "attributendefinitiesectie" ernaar
verwijst. Alleen eigenschappen die integer-type eigenschappen zijn kunnen verwijzen naar een
definitie van opsomming.

De paragraaf header van elke opsommingsdefinitie moet gelijk zijn aan de waarde van een
Enums-toets die er naar verwijst. Een definitie van een opsomming kan van meer dan één Enums-
toets worden voorzien, zodat gemeenschappelijke tellingsdefinities opnieuw kunnen worden
gebruikt. Een definitie van een opsomming kan maximaal 1000 toetsen hebben. In deze tabel
worden de geldige toetsen voor een definitie van opsomming opgesomd:

Bijvoorbeeld, deze definitie van opsommingen definieert de QOS-WAARDEN opsomming, die de
string waarde zilver associeert met de integer 0, de string waarde Gold met de integer 1
enzovoort.

[QOS-VALUES]

0=Silver

1=Gold

2=Platinum

3=Bronze

Airesponderings-woordenboekbestand

U moet al deze parameters in overweging nemen die nodig zijn om het AirespaceVSA.ini-bestand
te maken. Hierna volgt een voorbeeld:



[User Defined Vendor]

Name=Airespace

IETF Code=14179

VSA 1=Airespace-WLAN-Id

VSA 2=Airespace-QoS-Level

VSA 3=Airespace-DSCP

VSA 4=Airespace-802.1p-Tag

VSA 5=Airespace-Interface-Name

VSA 6=Airespace-ACL-Name

RadiusExtensionPoints=EAP

[Airespace-WLAN-Id]

Type=INTEGER

Profile=OUT

[Airespace-QoS-Level]

Type=INTEGER

Profile=OUT

Enums=QOS-VALUES

[QOS-VALUES]

0=Silver

1=Gold

2=Platinum

3=Bronze

[Airespace-DSCP]

Type=INTEGER

Profile=OUT

[Airespace-802.1p-Tag]

Type=INTEGER

Profile=OUT

[Airespace-Interface-Name]

Type=STRING

Profile=OUT

[Airespace-ACL-Name]

Type=STRING

Profile=OUT

Sla dit bestand op als Airespace.ini en bewaar het op de harde schijf, bij voorkeur in de C:\Cisco
Secure ACS 3.2\Utils-map. De volgende stap is om de VSA's aan Cisco Secure ACS toe te
voegen.

Voeg de VSA's van Cisco toe aan Cisco Secure ACS

U kunt de opdracht CSUtil.exe -addUDV gebruiken die beschikbaar is onder de map Utils
(C:\Cisco Secure ACS 3.2\Utils directory) om maximaal tien aangepaste RADIUS-verkopers en
VSA-sets toe te voegen aan Cisco Secure ACS. Elke RADIUS-verkoper en VSA-set wordt
toegevoegd aan één van de tien mogelijke door de gebruiker gedefinieerde RADIUS-
verkoopsleuven.

De opdracht CSUtil.exe -listUDV maakt een lijst van elke door de gebruiker gedefinieerde
RADIUS-verkoopsleuf in volgorde van het sleuf. De opdracht CSUtil.exe maakt een lijst van slots
die geen op maat gemaakte RADIUS-verkoper bevatten als niet-toegewezen. Een niet
toegewezen sleuf is leeg. U kunt een aangepaste RADIUS-verkoper toevoegen aan elke sleuf die



als niet-toegewezen is opgegeven. Hierna volgt een voorbeeld:

C:\Program Files\CiscoSecure ACS v3.2\Utils>csutil -listUDV

CSUtil v3.2(1.20), Copyright 1997-2001, Cisco Systems Inc

UDV 0 - RADIUS (Airespace)

UDV 1 - Unassigned

UDV 2 - Unassigned

UDV 3 - Unassigned

UDV 4 - Unassigned

UDV 5 - Unassigned

UDV 6 - Unassigned

UDV 7 - Unassigned

UDV 8 - Unassigned

UDV 9 - Unassigned

Terwijl de opdracht CSUtil.exe een aangepaste RADIUS-verkoper en VSA, die ingesteld is op
Cisco Secure ACS, worden alle Cisco Secure ACS-services automatisch gestopt en heropgestart.
Geen gebruikers worden tijdens dit proces geauthentiseerd.

Voltooi deze stappen om de VSA's van Cisco te toevoegen aan Cisco Secure ACS:

Op de computer die Cisco Secure ACS uitvoert, opent u een MS DOS-opdrachtmelding en
wijzigt u de directories in de map met CSUtil.exe. Bijvoorbeeld, als Cisco Secure ACS in de
C:\Cisco Secure ACS 3.2 folder is geïnstalleerd, zal de folder van Utils beschikbaar onder
deze folder zijn. Voer vanuit de DOS-prompt dit in:
C:\Cisco Secure ACS 3.2\cd Utils

C:\Cisco Secure ACS 3.2\Utils

1.

Typ nu deze opdracht:
CSUtil.exe -addUDV slot-number filename

waar sleuf-nummer een ongebruikte Cisco Secure RADIUS-verkoopsleuf is en filename de
naam van een RADIUS-verkoper/VSA-importbestand is. De bestandsnaam kan een relatief
of absoluut pad naar het RADIUS-merk/VSA-importbestand bevatten. Druk op ENTER.Als u
bijvoorbeeld de Cisco Airespace VSAs wilt toevoegen die in C:\Cisco Secure ACS
3.2\Utils\Airespace.ini zijn gedefinieerd aan sleuf 5, dan is de opdracht:
CSUtil.exe -addUDV 5 Airespace.ini

CSUtil.exe toont een bevestigingsherinnering.

2.

Om te bevestigen dat u de VSA's wilt toevoegen en alle Cisco Secure ACS-services tijdens
het proces wilt stoppen, typt u Y en drukt u op Voer.CSUtil.exe blokkeert de beveiligde ACS-
services van Cisco, ontleedt het input-bestand van de verkoper en VSA en voegt de nieuwe
RADIUS-verkoper en VSA's toe aan Cisco Secure ACS. Dit proces kan een paar minuten
duren. Nadat het is voltooid, herstart CSUtil.exe de Secure ACS-services van Cisco.Hierna
volgt een voorbeeld:
C:\Program Files\CiscoSecure ACS v3.2\Utils>csutil -addUDV 0 Airespace.ini

CSUtil v3.2(1.20), Copyright 1997-2001, Cisco Systems Inc

Adding or removing vendors requires ACS services to be re-started.

Please make sure regedit is not running as it can prevent registry

backup/restore operations

Are you sure you want to proceed? (Y or N)Y

Parsing [.\Airespace.ini] for addition at UDV slot [0]

Stopping any running services

Creating backup of current config

Adding Vendor [Airespace] added as [RADIUS (Airespace)]

Adding VSA [Airespace-WLAN-Id]

3.



Adding VSA [Airespace-QoS-Level]

Adding VSA [Airespace-DSCP]

Adding VSA [Airespace-802.1p-Tag]

Adding VSA [Airespace-Interface-Name]

Adding VSA [Airespace-ACL-Name]

Done

Checking new configuration...

New configuration OK

Re-starting stopped services

Verifiëren

Zodra de VSA's van de Luchtmacht van Cisco aan het Cisco Secure ACS worden toegevoegd,
kunt u het zelfde van de Cisco Secure ACS GUI verifiëren. Voltooi deze stappen om te verifiëren:

Aanmelden bij de Cisco Secure ACS GUI.1.
Klik op Network Configuration van de linkerkant en navigeer naar de pagina Add a AAA
client.In het venster AAA-client vindt u de RADIUS (Airespace)-optie onder het menu
Verificeren met Pull Down.Hierna volgt een
voorbeeld:

Op de pagina Interface Configuration vindt u de lijst RADIUS (Airespace)-
kenmerken.Opmerking: In het gedeelte Network Configuration moet u de AAA-client
configureren die overeenkomt met het toegangsapparaat dat netwerktoegang toekent aan de
gebruiker om de RADIUS-kenmerken (Airespace ) te gebruiken die u naar de AAA-client wilt
verzenden. De overeenkomende RADIUS-kenmerken worden vervolgens vermeld op de
pagina

2.



InterfacConfiguration.

Wanneer u op de koppeling RADIUS (Airespace) op deze pagina klikt, kunt u de
eigenschappen bekijken en
selecteren.

3.



Problemen oplossen

Als het woordenboekbestand Airespace niet in Cisco Secure ACS wordt geïmporteerd, controleert
u deze:

Zorg ervoor dat u een correct geformatteerd .ini-bestand (VSA-importbestand) importeert. Als
de bestandsindeling niet correct is, ziet u deze foutmelding:
C:\Program Files\CiscoSecure ACS v3.2\Utils>csutil -addUDV 0 Airespace.dct

CSUtil v3.2(1.20), Copyright 1997-2001, Cisco Systems Inc

Adding or removing vendors requires ACS services to be re-started.

Please make sure regedit is not running as it can prevent registry

backup/restore operations

Are you sure you want to proceed? (Y or N)Y

Parsing [.\Airespace.ini] for addition at UDV slot [0]

Cant find [Name] value

●

Zorg ervoor dat de verkoopssleuf waar u het woordenboek probeert te importeren gratis is en
niet aan een ander verkoopwoordenboek wordt toegewezen. Als u probeert de VSA te
installeren op een sleuf die al is toegewezen, ontvangt u deze fout:

Vendor Slot already configured, specify alternate value

U kunt de opdracht CSUtil.exe -listUDV gebruiken om de lijst met lege slots weer te geven.

●



   

Gerelateerde informatie

Ondersteunde RADIUS-kenmerken op de draadloze LAN-controller●

Cisco Airesponders VSA's in configuratievoorbeeld voor MS IAS-RADIUS-servers●

RADIUS-serververificatie van beheergebruikers in het configuratievoorbeeld van de controller●

Gebruikershandleiding voor Cisco Secure ACS voor Windows Server 3.2●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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