
Configuração ldap de Cisco C880 usando o
microsoft ative directory 
Índice

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Aplicação LDAP
Configurar
Crie contas especiais
Serviço de diretório
Crie o grupo de usuário
Diretório ativo
Verificar
Troubleshooting
Informações Relacionadas

Introdução

Este original descreve um exemplo de configuração a fim conseguir o Lightweight Directory
Access Protocol (LDAP) trabalhar no C880 com o uso do microsoft ative directory (AD). A
aplicação C880 LDAP é original em uma maneira que o usuário tem que estar no Common Name
(CN) = nos usuários. Há igualmente alguns requisitos de configuração específicos para que
trabalhe. 

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

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

Servidor: C880-M4●

Firmware: 1.0.5●

Server do microsoft ative directory●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos usados neste original começaram com uma
configuração cancelada (do padrão). Se sua rede está viva, assegure-se de que você
compreenda o impacto potencial do comando any.



Aplicação LDAP

Quando o userx quiser entrar ao CMM:

Etapa 1. O firmware CMM pede o server AD para procurar o userx sob os cn=Users (codificados
duramente).

Etapa 2. Se o firmware CMM recebe uma resposta que o userx está encontrado nos cn=Users do
server AD, a seguir o firmware CMM pede o server AD para procurar pelo userx na árvore da
unidade organizacional (OU) da árvore de informação de diretório (DIT) do lugar especificado pelo
diretório dos grupos como a secundário-árvore do campo DN da base no CMM WEB-UI.

Etapa 3. Se o firmware CMM recebe uma resposta que o userx está encontrado na árvore do OU
do server AD (nome do grupo a que o userx pertence está enviado igualmente do server AD), a
seguir o firmware CMM verifica se o nome do grupo recebido seja um fósforo com o nome do
grupo registrado na página do grupo de usuário LDAP no CMM WEB-UI.

Etapa 4. Se o nome do grupo é um fósforo, a seguir o userx pode entrar.

Fonte: Fujitsu

Configurar

Crie contas especiais

Etapa 1. Shell Seguro (ssh) ao endereço IP de gerenciamento e ao início de uma sessão do
server como o administrador.

Etapa 2. Crie contas especiais admin e de ce:

Administrator> set special_account spadmin admin

Are you sure you want to add spadmin? [Y/N]: y

Password:xxxxxxxxxx

Confirm Password:xxxxxxxxxx

Administrator>

Administrator> set special_account spce ce

Are you sure you want to add spce? [Y/N]: y

Password:zzzzzzzzzz

Confirm Password:zzzzzzzzzz

Administrator>

Serviço de diretório

Etapa 1. Navegue à administração do usuário > à configuração da configuração ldap > do serviço
de diretório.

Etapa 2. Clique permitido para o LDAP.

Etapa 3. Escolha se permitir/desabilite LDAP SSL.

Etapa 4. Selecione o diretório ativo do menu de gota para baixo para o tipo de servidor de



diretório.

Etapa 5. Incorpore os detalhes para a configuração preliminar do servidor ldap e de servidor ldap
do backup.

Etapa 6. Incorpore o Domain Name.

Etapa 7. Incorpore o diretório dos grupos como a secundário-árvore da base DN. Isto é o lugar
onde o grupo AD que é criado nas necessidades do grupo de usuário aqui de residir. 

Etapa 8. Incorpore o nome de usuário e senha do AUTH LDAP. Este usuário precisa de existir
nos cn=Users, DC=domain, DC=com.

Etapa 9. O clique aplica-se.

Etapa 10. Teste LDAP do clique, segundo as indicações das imagens.

Crie o grupo de usuário

Etapa 1. Navegue à administração do usuário > à configuração ldap > ao grupo de usuário LDAP
lista.

Etapa 2. Clique o botão do grupo adicionar para adicionar um grupo novo.

Etapa 3. Incorpore o nome de grupo de usuário LDAP e o privilégio (por exemplo os Admin) 



Etapa 4. O clique aplica-se segundo as indicações das imagens.

Diretório ativo

Etapa 1. Crie o usuário c880bind.

Etapa 2. Crie o usuário o mais ldaptest segundo as indicações da imagem.

Cn=Users, DC=VXI, DC=local:

Etapa 3. Crie o grupo de segurança de MMBadmin no OU segundo as indicações da imagem.

Grupo de MMBadmin em OU=VXI-TAC-Team, OU=VXI-IT, OU=VXI:



 Etapa 4. Adicionar mais ldaptest a MMBadmin segundo as indicações da imagem.



Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

O teste LDAP deve trabalhar●

Você deve poder entrar com conta a mais ldaptest●

Troubleshooting

Esta seção fornece a informação que você pode se usar a fim pesquisar defeitos sua
configuração.

Verifique o server e a configuração AD que se conforma à aplicação LDAP de Fujitsu ●

Recolha uma captura de pacote de informação do server AD●

Informações Relacionadas



Manuais do 2000 Series PRIMEQUEST que consiste na referência do manual de instalação e
da ferramenta

●

Suporte técnico & documentação - Cisco Systems●

http://www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/mission-critical/primequest/documents/manuals/index.html#pq2000-manual
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/index.html
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