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Introdução

Este documento descreve como configurar contas de usuário local em dispositivos do nexo de
Cisco para usar os papéis Papel-baseados do controle de acesso (RBAC) que são restringidos
aos comandos usados pelas ferramentas oxidadas ou RANÇOS do backup da configuração de
dispositivo de rede.

Pré-requisitos

Requisitos

Você deve ter o acesso pelo menos a uma conta de usuário que pode criar outras contas de
usuário local e papéis RBAC. Tipicamente, esta conta de usuário guarda o papel do padrão “rede-
admin”, mas o papel aplicável pôde ser diferente para seus ambiente e configuração de rede
particular.

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Como configurar contas de usuário em NX-OS●

Como configurar papéis RBAC em NX-OS●

Como configurar sua ferramenta do backup da configuração de dispositivo de rede●

Componentes Utilizados

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



Liberação da plataforma NX-OS do nexo 9000 7.0(3)I7(1) ou mais atrasado●

A informação neste documento cobre estas ferramentas alternativas da configuração de
dispositivo de rede:

V0.26.3 oxidado●

V3.9 RANÇO●

As informações apresentadas neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um
ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram
iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que
entende o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Esta seção fornece instruções de configuração para as ferramentas oxidadas e RANÇOS do
backup da configuração de dispositivo de rede.

Nota: Se você usa uma ferramenta alternativa da configuração de dispositivo de rede
diferente, use os procedimentos oxidados e RANÇOS como exemplos e altere as instruções
como apropriadas para sua situação.

Configurar a conta de usuário e o papel para oxidado

Como visto no modelo NX-OS de Oxidized, oxidado executa esta lista de comandos à revelia em
todo o dispositivo do nexo de Cisco que executar NX-OS:

comprimento terminal 0●

show version●

mostre o inventário●

show running-config●

Para configurar uma conta de usuário que seja permitida executar somente aqueles comandos,
execute este procedimento:

Configurar um papel RBAC que permita aqueles comandos. No exemplo abaixo, “oxidado” é
definido como o nome do papel.
Nexus# configure terminal

Nexus(config)# role name oxidized

Nexus(config-role)# description Role for Oxidized network device configuration backup tool

Nexus(config-role)# rule 1 permit command terminal length 0

Nexus(config-role)# rule 2 permit command show version

Nexus(config-role)# rule 3 permit command show inventory

Nexus(config-role)# rule 4 permit command show running-config

Nexus(config-role)# end

Nexus#

Cuidado: Não esqueça adicionar uma regra que permita o comando terminal length 0
segundo as indicações do exemplo acima. Se este comando não é permitido, a seguir a
conta de usuário oxidada receberá “% da permissão negada para um Mensagem de Erro do
papel” quando executa o comando terminal length 0. Se a saída de um comando executado
Oxidized excede o comprimento terminal do padrão de 24, Oxidized não segurará
graciosamente “--Mais--” alerte (demonstrado abaixo) e levantará “um intervalo:: O erro com

1.

https://github.com/ytti/oxidized/blob/master/lib/oxidized/model/nxos.rb


execução dos msg “expirou”” Syslog de advertência depois que executa comandos no
dispositivo.
Nexus# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (C) 2002-2019, Cisco and/or its affiliates.

All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under their own

licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless

otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not

limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

Certain components of this software are licensed under

the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or

GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.

A copy of each such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software

  BIOS: version 08.35

  NXOS: version 7.0(3)I7(6)

--More--    <<<

Configurar uma conta de novo usuário que herde o papel que você configurou em etapa 1.
No exemplo abaixo, esta conta de usuário é nomeada “oxidado” e tem uma senha de
"oxidized!123".
Nexus# configure terminal

Nexus(config)# username oxidized role oxidized password oxidized!123

Nexus(config)# end

Nexus#

2.

Entre manualmente ao dispositivo do nexo com a conta de usuário oxidada nova e verifique
que você pode executar todos os comandos necessários sem edição.

3.

Altere a origem de dados da entrada de Oxidized para aceitar as credenciais da conta da
conta de usuário oxidada nova. O exemplo de saída de uma fonte CSV é mostrado abaixo
com os cinco dispositivos do nexo.
nexus01.local:192.0.2.1:nxos:oxidized:oxidized!123

nexus02.local:192.0.2.2:nxos:oxidized:oxidized!123

nexus03.local:192.0.2.3:nxos:oxidized:oxidized!123

nexus04.local:192.0.2.4:nxos:oxidized:oxidized!123

nexus05.local:192.0.2.5:nxos:oxidized:oxidized!123

A configuração oxidada relevante da fonte para a fonte acima CSV é mostrada abaixo.
---

source:

  default: csv

  csv:

    file: "/filepath/to/router.db"

    delimiter: !ruby/regexp /:/

    map:

      name: 0

      ip: 1

      model: 2

      username: 3

4.



      password: 4

Execute oxidado contra o arquivo de configuração e a origem de dados e verifique que a
saída dos comandos all aparece em suas saídas de dados configuradas. O comando
específico fazer isto dependerá em cima de suas aplicação e instalação Oxidized.

5.

Configurar a conta de usuário e o papel para RANÇO

Como visto no modelo RANCID NX-OS, RANÇO executa esta lista de comandos à revelia em
todo o dispositivo do nexo de Cisco que executar NX-OS:

terminal nenhuma monitor-força●

show version●

mostre a construção-informação toda da versão●

mostre a licença●

mostre o uso da licença●

mostre o ID do host da licença●

mostre o estado da redundância do sistema●

mostre o pulso de disparo do ambiente●

mostre o fã do ambiente●

mostre a fex do ambiente todo o fã●

mostre a temperatura de ambiente●

show environment power●

show boot●

bootflash do dir:●

o dir debuga:●

logflash do dir:●

dir slot0:●

dir usb1:●

dir usb2:●

volátil do dir:●

show module●

módulo show xbar●

mostre o inventário●

mostre o transceptor da relação●

show vtp status●

show vlan●

a mostra debuga●

mostre os núcleos VDC-todos●

os processos da mostra registram o VDC-todo●

fex do módulo show●

mostre o fex●

show running-config●

Alguns dos comandos nesta lista podem ser executados somente pelas contas de usuário que
guardam o papel de usuário rede-admin. Mesmo se o comando é permitido explicitamente por um
papel de usuário feito sob encomenda, as contas de usuário que sustentam que o papel não pôde
poder executar o comando e retornará “%Permission negado para um Mensagem de Erro do
papel”. Esta limitação é documentada “configurando no capítulo das contas de usuário e RBAC”
do guia de configuração de segurança de cada plataforma do nexo:

https://github.com/renard/rancid/blob/master/bin/nxrancid.in
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/93x/security/configuration/guide/b-cisco-nexus-9000-nx-os-security-configuration-guide-93x/b-cisco-nexus-9000-nx-os-security-configuration-guide-93x_chapter_01000.html#con_1403638
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/93x/security/configuration/guide/b-cisco-nexus-9000-nx-os-security-configuration-guide-93x/b-cisco-nexus-9000-nx-os-security-configuration-guide-93x_chapter_01000.html#con_1403638


“Apesar da regra de leitura/gravação configurada para um papel de usuário, alguns
comandos podem ser executados somente com o papel rede-admin predefinido.”

Em consequência desta limitação, a lista de comando default RANCID exige que o papel “rede-
admin” está atribuído à conta de usuário NX-OS usada por RANÇO. Para configurar esta conta
de usuário, execute este procedimento:

Configurar uma conta de novo usuário com o papel “rede-admin”. No exemplo abaixo, esta
conta de usuário é nomeada “ranço” e tem uma senha de "rancid!123".
Nexus# configure terminal

Nexus(config)# username rancid role network-admin password rancid!123

Nexus(config)# end

Nexus#

1.

Entre manualmente ao dispositivo do nexo com a conta de usuário RANÇO nova e verifique
que você pode executar todos os comandos necessários sem edição.

2.

Altere o arquivo de configuração RANCID do início de uma sessão para usar a conta de
novo usuário. O procedimento para alterar o arquivo de configuração do início de uma
sessão varia de um ambiente a outro, assim que os detalhes não são fornecidos aqui. Nota:
O arquivo de configuração RANCID do início de uma sessão é nomeado tipicamente
.cloginrc, mas seu desenvolvimento do uso RANÇO do poder um nome diferente.

3.

Execute RANÇO contra um único dispositivo ou conjunto de dispositivo do nexo e verifique
que os comandos all executam com sucesso. O comando específico fazer isto depende em
cima de suas aplicação e instalação de RANÇO.

4.

Nota: Se a conta de usuário do nexo que está usada por RANÇO absolutamente não pode
guardar o papel “rede-admin” por razões de segurança e se os comandos relevant que
exigem este papel não são necessários em seu ambiente, você pode manualmente remover
aqueles comandos da lista que é executada por RANÇO. Primeiramente, execute a lista
completa dos comandos mostrados acima de uma conta de usuário do nexo que seja
permitida somente para executar os comandos acima mencionados. Os comandos que
exigem o papel “rede-admin” retornarão “%Permission negado para um Mensagem de Erro
do papel”. Você pode então manualmente remover os comandos que retornaram o
Mensagem de Erro da lista de comandos executados por RANÇO. O procedimento exato
para remover aqueles comandos é fora do âmbito deste documento.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.

Informações Relacionadas

Projeto oxidado de GitHub●

(a configuração nova realmente impressionante de Cisco difere) homepage RANÇO●

https://github.com/ytti/oxidized
https://www.shrubbery.net/rancid/


“Configurando o capítulo das contas de usuário e RBAC” do guia de configuração de
segurança do 9000 Series NX-OS do nexo de Cisco:

●

Liberação 9.3(x)●

Liberação 9.2(x)●

Libere 7.x●

Libere 6.x●

“Configurando o capítulo das contas de usuário e RBAC” do guia de configuração de
segurança do 7000 Series NX-OS do nexo de Cisco:

●

Libere 8.x●

Libere 7.x●

Libere 6.x●

“Configurando o capítulo das contas de usuário e RBAC” do manual de configuração do
gerenciamento de sistema do 6000 Series NX-OS do nexo de Cisco

●

Libere 7.x●

Libere 6.x●

“Configurando o capítulo das contas de usuário e RBAC” do manual de configuração do
gerenciamento de sistema do 5600 Series NX-OS do nexo de Cisco

●

Libere 7.x●

“Configurando o capítulo das contas de usuário e RBAC” do manual de configuração do
gerenciamento de sistema do 5500 Series NX-OS do nexo de Cisco

●

Libere 7.x●

Libere 6.x●
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/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/93x/security/configuration/guide/b-cisco-nexus-9000-nx-os-security-configuration-guide-93x/b-cisco-nexus-9000-nx-os-security-configuration-guide-93x_chapter_01000.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/92x/security/configuration/guide/b-cisco-nexus-9000-nx-os-security-configuration-guide-92x/b-cisco-nexus-9000-nx-os-security-configuration-guide-92x_chapter_01000.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/7-x/security/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Security_Configuration_Guide_7x/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Security_Configuration_Guide_7x_chapter_01000.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/6-x/security/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Security_Configuration_Guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_Security_Configuration_Guide_chapter_01001.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus7000/sw/security/config/cisco_nexus7000_security_config_guide_8x/configuring_user_accounts_and_rbac.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/nx-os/security/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_NX-OS_Security_Configuration_Guide__Release_7-x/b_Cisco_Nexus_7000_NX-OS_Security_Configuration_Guide__Release_chapter_01010.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/6_x/nx-os/security/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_NX-OS_Security_Configuration_Guide__Release_6-x/b_Cisco_Nexus_7000_NX-OS_Security_Configuration_Guide__Release_6-x_chapter_01010.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus6000/sw/system_management/7x/b_6k_System_Mgmt_Config_7x/configuring_user_accounts_and_rbac.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus6000/sw/system_management/6x/b_6k_System_Mgmt_Config_6x/b_6k_System_Mgmt_Config_602N11_chapter_0110.html
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