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Introdução

Este original descreve como configurar raio e autenticação de usuário e a autorização TACACS-
baseadas para o vEdge e os controladores com o motor do serviço da identidade (ISE).

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Com a finalidade da demonstração, a versão 2.6 ISE foi usada. vEdge-nuvem e controladores
que executam 19.2.1

As informações 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 rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Configurar

O software de Viptela fornece três nomes de grupo de usuário fixados: básico, netadmin, e
operador. Você deve atribuir o usuário pelo menos a um grupo. O usuário do padrão
TACACS/Radius é colocado automaticamente no grupo básico.

Autenticação de usuário e autorização Raio-baseadas para o vEdge e os



controladores

Etapa 1. Crie um dicionário radius de Viptela para o ISE. Para fazer assim, crie um arquivo de
texto com o índice:

# -*- text -*-

#

#  dictionary.viptela

#

#

# Version:      $Id$

#

VENDOR          Viptela                         41916

BEGIN-VENDOR    Viptela

ATTRIBUTE       Viptela-Group-Name              1    string

Etapa 2. Dicionário da transferência de arquivo pela rede ao ISE. Para isto, navegue à política >
aos elementos > aos dicionários da política. Da lista de dicionários, navegue agora ao raio > aos
fornecedores radius e clique então a importação, como mostrado imagem.

Transfira arquivos pela rede agora o arquivo que você criou em etapa 1.



Etapa 3. Crie um perfil da autorização. Nesta autorização RADIUS da etapa o perfil atribui, por
exemplo, o nível de privilégio do netadmin a um usuário autenticado. Para isto, navegue à política
> aos elementos da política > aos perfis da autorização e especifique dois atributos avançados
segundo as indicações da imagem.



Etapa 4. Depende de sua instalação real, seu grupo da política pode olhar diferentemente. Com a
finalidade da demonstração neste artigo, a entrada de política chamada acesso de terminal é
criada segundo as indicações da imagem.

O clique > e a tela seguinte aparecem segundo as indicações da imagem.



Esta política combina baseado no lab_admin do grupo de usuário e atribui um perfil da
autorização que seja criado em etapa 3.

Etapa 5. Defina o NAS (roteador ou controlador do vEdge) segundo as indicações da imagem.



Etapa 6. Configurar o vEdge/controlador.

system

 aaa

  auth-order       radius local

  radius

  server 10.48.87.210

   vpn 512

   key cisco

  exit

 !

!

Etapa 7. Verificação. Entre ao vEdge e assegure o grupo do netadmin atribuído ao usuário
remoto.



vEdgeCloud1# show users

                                                 AUTH

SESSION  USER      CONTEXT  FROM          PROTO  GROUP      LOGIN TIME

---------------------------------------------------------------------------------------

33472    ekhabaro  cli      10.149.4.155  ssh    netadmin   2020-03-09T18:39:40+00:00

Autenticação de usuário e autorização TACACS-baseadas para o vEdge e os
controladores

Etapa 1. Crie um perfil TACACS. Nesta etapa, o perfil TACACS criado é atribuído, por exemplo,
nível de privilégio do netadmin a um usuário autenticado.

Selecione imperativo da seção do atributo feito sob encomenda para adicionar o atributo
como:

●

Datilografe Nome Valor
Obrigatório Viptela-Grupo-nome netadmin

Etapa 2. Crie um grupo do dispositivo para SD-WAN.



Etapa 3. Configurar o dispositivo e atribua-o ao grupo do dispositivo SD-WAN:



Etapa 4. Defina a política da administração do dispositivo.

Depende em cima de sua instalação real, seu grupo da política pode olhar diferentemente. Com a
finalidade da demonstração neste original, a política é criada.

O clique > e a tela seguinte aparecem segundo as indicações desta imagem. Esta política
combina baseado em SD-WAN nomeado tipo de dispositivo e atribui o perfil do shell que é criado
em etapa 1.



Etapa 5. Configurar o vEdge:

system

 aaa

  auth-order tacacs local

 !

 tacacs

  server 10.48.87.210

   vpn 512

   key cisco

  exit

 !

!

Etapa 6. Verificação. Entre ao vEdge e assegure o grupo do netadmin atribuído ao usuário
remoto:

vEdgeCloud1# show users

                                                 AUTH

SESSION  USER      CONTEXT  FROM          PROTO  GROUP      LOGIN TIME

---------------------------------------------------------------------------------------

33472    ekhabaro  cli      10.149.4.155  ssh    netadmin   2020-03-09T18:39:40+00:00

Etapa 5. Configurar o vEdge:

Etapa 5. Configurar o vEdge:

Etapa 5. Configurar o vEdge:
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Guia de distribuição prescritivo da administração do dispositivo de Cisco
ISE: https://community.cisco.com/t5/security-documents/cisco-ise-device-administration-
prescriptive-deployment-guide/ta-p/3738365#toc-hId-298630973

●

Configurando o acesso de usuário e a autenticação: https://sdwan-
docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/02System_and_Int
erfaces/03Configuring_User_Access_and_Authentication

●

https://community.cisco.com/t5/security-documents/cisco-ise-device-administration-prescriptive-deployment-guide/ta-p/3738365#toc-hId-298630973
https://community.cisco.com/t5/security-documents/cisco-ise-device-administration-prescriptive-deployment-guide/ta-p/3738365#toc-hId-298630973
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/02System_and_Interfaces/03Configuring_User_Access_and_Authentication
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/02System_and_Interfaces/03Configuring_User_Access_and_Authentication
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/02System_and_Interfaces/03Configuring_User_Access_and_Authentication
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