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Introdução

Este original descreve a compilação dos atributos que vário Cisco e o Produtos não-Cisco
esperam receber de um server do Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) e neste
caso, o servidor AAA é o Cisco Identity Services Engine (ISE). O ISE retornaria estes atributos
junto com uma aceitação de acesso como parte de um perfil da autorização (RAIO).

Este original fornecem instruções passo a passo em como adicionar perfis da autorização dos
atributos feitos sob encomenda e igualmente contêm uma lista de dispositivos e os atributos
RADIUS que os dispositivos esperam considerar retornado do servidor AAA. Todos os assuntos
incluem exemplos.

A lista de atributos fornecidos neste original é nem exaustiva nem competente e pode mudar a
qualquer hora sem uma atualização a este original.



A administração do dispositivo de um dispositivo de rede está conseguida geralmente com
protocolo mas se o dispositivo de rede não apoia o TACACS+ ou se o ISE não tem uma licença
da administração do dispositivo, ela TACACS+ pode ser conseguida com RAIO também se o
dispositivo de rede apoia a administração do dispositivo do RAIO. Alguns dispositivos apoiam
ambos os protocolos e incumbe os usuários para decidir que protocolo se usar mas TACACS+
pôde ser favorável porque tem características tais como a contabilidade do comando
authorization e do comando. 

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda ter o conhecimento destes:

Cisco ISE como um servidor Radius na rede do interesse●

Os trabalhos do protocolo de raio - RFC2865●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no Cisco Identity Services Engine (ISE) 2.x e nas
versões posteriores do ISE.

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

Etapa 1. Crie os atributos específicos de fornecedor (VSA).

Pode haver vários dicionários criados para cada um dos vendedores e os atributos podem ser
adicionados a cada um destes dicionários. Cada dicionário pode ter os atributos múltiplos que
podem ser usados nos perfis da autorização. Cada atributo, geralmente, define o papel diferente
da administração que do dispositivo um usuário poderia obter quando entra ao dispositivo de
rede. Contudo, o atributo pode ser pretendido para fins diferentes da operação ou da
configuração no dispositivo de rede.

O ISE vem com atributos predefinidos para alguns vendedores. Se o vendedor não está listado,
pode ser adicionado como um dicionário com atributos. Para alguns dispositivos de rede, os
atributos são configuráveis e podem ser mudados para vários tipos de acesso, se aquele é o
caso, ISE têm que ser configurados com atribuem o dispositivo de rede esperam para tipos
diferentes de acesso. 

Os atributos que são esperados ser enviados com uma aceitação de acesso do raio são definidos
como aqui:

Navegue ao > Add da política > dos elementos > dos dicionários > do sistema > do raio >1.



dos fornecedores radius da política.

O nome e os IDs do vendedor devem ser entrada e salvar.2.

Clique sobre o fornecedor radius salvar e navegue aos atributos de dicionário.3.

Clique sobre Add e complete o nome, o tipo de dados, o sentido, e a identificação
diferenciando maiúsculas e minúsculas do atributo.

4.

Salvar o atributo.5.

Adicionar outros atributos na mesma página se há uns atributos múltiplos a ser adicionados
ao mesmo dicionário.

6.

Nota: Cada um dos campos entrados como os valores nesta seção deve ser fornecido pelo
vendedor eles mesmos. Os Web site do vendedor podem ser visitados ou o suporte de
fornecedor pode ser contactado caso que estes não são sabidos.



Nota: Não todos os vendedores exigem um dicionário específico para ser adicionados. Se o
vendedor pode usar os atributos RADIUS definidos pelo IETF, que existem no ISE já, esta
etapa pode ser saltada.

Etapa 2. Crie um perfil do dispositivo de rede.

Esta seção não é imperativa. As ajudas de um perfil do dispositivo de rede segregam o dispositivo
do tipo de rede que deve ser adicionado e criam perfis apropriados da autorização para eles.
Apenas como os dicionários radius, ISE têm alguns perfis predefinidos que podem ser usados. Se
não já apresente, um perfil de dispositivo novo pode ser criado.

Este é o procedimento para adicionar um perfil da rede:

Navegue à administração > aos recursos de rede > ao > Add dos perfis do dispositivo de
rede.

1.

Dê um nome e verifique a caixa para ver se há o RAIO.2.



Sob os dicionários radius, selecione o dicionário criado na seção anterior.3.

Se os dicionários múltiplos foram criados para o mesmo tipo de dispositivo, todo podem ser
selecionadas sob dicionários radius.

4.

Salvar o perfil.5.

Etapa 3. Adicionar o dispositivo de rede no ISE.

O dispositivo de rede em que a administração do dispositivo deve ser conseguida tem que ser
adicionado no ISE junto com uma chave que seja definida no dispositivo de rede. No dispositivo
de rede, o ISE é adicionado como um servidor AAA do raio com esta chave.

Este é o procedimento para adicionar um dispositivo no ISE:

Navegue ao > Add da administração > dos recursos de rede > dos dispositivos de rede.1.

Dê um nome e o IP address.2.



O perfil de dispositivo pode ser escolhido da lista suspensa ser esse definido na seção
anterior. Se um perfil não foi criado, o padrão Cisco pode ser usado como ele é.

3.

Verifique ajustes da autenticação RADIUS.4.

Incorpore a chave secreta compartilhada e salvar o dispositivo.5.



Etapa 4. Crie perfis da autorização.

O resultado final que está empurrado do ISE enquanto uma aceitação de acesso ou uma
Rejeição de acesso são definidas em um perfil da autorização. Cada perfil da autorização pode



empurrar os atributos adicionais que o dispositivo de rede espera.

Este é o procedimento para criar um perfil da autorização:

Navegue à política > aos elementos da política > aos resultados > à autorização > aos perfis
da autorização.

1.

Sob os perfis padrão da autorização, o clique adiciona.2.

Os tipos de perfis que podem ser adicionados são aceitação de acesso e Rejeição de acesso.

Crie um perfil da aceitação de acesso 

Este perfil é usado para algum tipo do acesso ao dispositivo de rede. Este perfil pode ter os
atributos múltiplos passados junto com ele. Aqui estão as etapas:

Dê um nome apreciável e escolha o tipo de acesso ser aceitação de acesso.1.

Escolha o perfil do dispositivo de rede que foi criado em uma da seção anterior. Se nenhum
perfil foi criado, o padrão Cisco pode ser usado.

2.

Com tipos diferentes de perfis escolhidos, a página aqui limita as opções da configuração.3.

Sob ajustes avançados dos atributos, escolha o dicionário e o atributo aplicável (LH).4.

Atribua a um valor (RHS) ao atributo qualquer um do dropdown se disponível, ou
datilografe para fora o valor esperado.

5.

Se há mais atributos a ser enviados parte de como o mesmo resultado, clique sobre + ícone
e repita as etapas 4 e 5.

6.

Crie perfis múltiplos da autorização para cada um dos resultados/papéis/autorizações que o ISE é
esperado enviar.

Nota: Os atributos consolidados podem ser verificados sob o campo dos detalhes do
atributo.



Crie um perfil da Rejeição de acesso

Este perfil é usado para enviar uma rejeção para a administração do dispositivo mas pode ainda
ser usado para enviar atributos junto com ele. Isto é usado para enviar um pacote da Rejeição de



acesso do raio. As etapas permanecem as mesmas exceto etapa um onde a Rejeição de acesso
tem que ser escolhida em vez da aceitação de acesso para o tipo de acesso.

Etapa 5. Crie um grupo da política.

Os grupos da política no ISE são parte superior avaliada a para baixo e primeiro que satisfaz o
grupo da circunstância nos grupos da política é responsável para a resposta do ISE ao pacote de
solicitação de acesso do raio enviado pelo dispositivo de rede. Cisco recomenda uma política
original ajustada para cada tipo de dispositivo. A circunstância para avaliar a authentication e
autorização do usuário acontece na avaliação. Se o ISE tem fontes externos da identidade, pode
ser usado para o tipo de autorização. 

Um grupo típico da política é criado esta maneira:

Navegue à política > à política ajusta-se > +.1.

Rebatize a política nova ajustam 1.2.

Ajuste a circunstância para ser original para este dispositivo.3.

Expanda o grupo da política.4.

Expanda a política de autenticação para ajustar uma regra da autenticação. O origem
externa ou os usuários internos são os exemplos que podem ser usados como uma
sequência da fonte da identidade contra que o ISE verificaria para ver se há o usuário.

5.

A política de autenticação é ajustada toda. A política pode ser salvar neste momento.6.

Expanda a política da autorização para adicionar as condições da autorização para os
usuários. Um exemplo é verificar para ver se há um grupo interno particular do grupo AD ou
da identidade ISE. Nomeie a regra do mesmo modo.

7.

O resultado para a regra da autorização pode ser selecionado da gota-para baixo.8.

Crie regras múltiplas da autorização para tipos diferentes de acesso os suportes de
fornecedor.

9.





Lista de dispositivos 

Todo o dispositivo que apoiar a administração do dispositivo com raio pode ser adicionado no ISE
com algumas alterações a todas as etapas mencionadas na seção anterior. Daqui, este original
tem uma lista de dispositivos que funcionam com a informação fornecida nesta seção. A lista de
atributos e de valores fornecidos neste original é nem exaustiva nem competente e pode mudar a
qualquer hora sem uma atualização a este original. Consulte por favor os Web site e o suporte de
fornecedor do vendedor para a validação.

A agregação presta serviços de manutenção ao Roteadores (o ASR)

O dicionário separado e os VSA não precisam de ser criados para este enquanto usa os pares do
AV Cisco que estão já atuais no ISE.

Atributos: Cisco-av-pair

Valor: shell: #<role-name> do tasks= ", <permission>: <process>”

Uso: Ajuste o of<role-name>to que dos valores o nome de um papel localmente definiu no
roteador. A hierarquia do papel pode ser descrita em termos de uma árvore, onde os role#rootis
na parte superior da árvore, e os comandos adicionais dos role#leafadds. Estes dois papéis
podem ser combinados e passado para trás se: shell: tasks= " #root, #leaf”.

As permissões podem igualmente ser passadas para trás em uma base do processo individual,
de modo que um usuário possa ser concedido lido, escrito, e executado processos dos privilégios
com certeza. Por exemplo, a fim conceder um usuário leia e escreva privilégios para o processo
BGP, ajustam o valor a: shell: #root do tasks= ", RW: BGP”. A ordem dos atributos não importa; o
resultado é o mesmo se o valor é toshell ajustado: #root do tasks= ", RW: BGP " ou toshell: tasks=
" RW: BGP, #root”.

Exemplo: Adicionar o atributo a um perfil da autorização.

Tipo de dicionário Atributo RADIUS Tipo do atributo Valor de atributo
Raio-Cisco Cisco-av-pair Série shell: #root do tasks= ", #leaf, rwx: BGP, r: OSPF”



  

Switch Cisco IO e IO XE

O dicionário separado e os VSA não precisam de ser criados para este enquanto usa os atributos
RADIUS que estão já atuais no ISE.

Atributos: Cisco-av-pair

Valor: shell: priv-lvl=<level>

Uso: Ajuste o of<level>to dos valores os números que são basicamente o número de
privilégios ser enviado. Tipicamente, se 15 são enviados, significa de leitura/gravação, se 7 lhe é
enviado significa de leitura apenas.

Exemplo: Adicionar o atributo a um perfil da autorização.

Tipo de dicionário Atributo RADIUS Tipo do atributo Valor de atributo
Raio-Cisco Cisco-av-pair Série shell:priv-lvl=15

Shaper do pacote de BlueCoat

Atributos: Packeteer-AVPair

Valor: access=<level>

Uso: <level>is o nível do acesso a conceder. O acesso do toque é equivalente a de
leitura/gravação, quando o acesso do olhar for equivalente a de leitura apenas.

Crie um dicionário segundo as indicações deste original com estes valores:

       

Nome: Packeteer ●

Vendor ID: 2334●

Tamanho de campo de comprimento do vendedor: 1●

Tipo de vendedor tamanho de campo: 1●

Incorpore os detalhes do atributo:

Atributo: Packeteer-AVPair●

Descrição: Usado a fim especificar o nível de acesso●

Identificação do atributo de fornecedor: 1●

Direção: OUT●

Múltiplo permitido: Falso●

Reserve etiquetar: Não-verificado●

Tipo do atributo: Série●

Exemplo: Adicionar o atributo a um perfil da autorização (para o acesso somente leitura).

Tipo de dicionário Atributo RADIUS Tipo do atributo Valor de atributo
Raio-Packeteer  Packeteer-AVPair Série access=look



Exemplo: Adicionar o atributo a um perfil da autorização (para o acesso de leitura/gravação).

Tipo de dicionário Atributo RADIUS Tipo do atributo Valor de atributo
Raio-Packeteer  Packeteer-AVPair Série access=touch

Servidor proxy de BlueCoat (AV/SG)

Atributos:  Azul-Revestimento-autorização

Valor: <level>

Uso: <level>is o nível do acesso a conceder. 0 não significam nenhum acesso, 1 significam o
acesso somente leitura quando 2 significarem o acesso de leitura/gravação. O atributo da Azul-
Revestimento-autorização é o um responsável para o nível do acesso. 

Crie um dicionário segundo as indicações deste original com estes valores:

       

Nome: BlueCoat●

Vendor ID: 14501●

Tamanho de campo de comprimento do vendedor: 1●

Tipo de vendedor tamanho de campo: 1●

Incorpore os detalhes do atributo:

Atributo: Azul-Revestimento-grupo●

Identificação do atributo de fornecedor: 1●

Direção: AMBOS●

Múltiplo permitido: Falso●

Reserve etiquetar: Não-verificado●

Tipo do atributo: Inteiro não assinado 32 (UINT32)●

Incorpore os detalhes do segundo atributo:

Atributo: Azul-Revestimento-autorização●

Descrição: Usado a fim especificar o nível de acesso●

Identificação do atributo de fornecedor: 2●

Direção: AMBOS●

Múltiplo permitido: Falso●

Reserve etiquetar: Não-verificado●

Tipo do atributo: Inteiro não assinado 32 (UINT32)●

Exemplo: Adicionar o atributo a um perfil da autorização (para nenhum acesso).

Tipo de dicionário Atributo RADIUS Tipo do atributo Valor de atributo
Raio-BlueCoat Azul-Revestimento-grupo UINT32 0

Exemplo: Adicionar o atributo a um perfil da autorização (para o acesso somente leitura).

Tipo de dicionário Atributo RADIUS Tipo do atributo Valor de atributo
Raio-BlueCoat Azul-Revestimento-grupo UINT32 1



Exemplo: Adicionar o atributo a um perfil da autorização (para o acesso de leitura/gravação).

Tipo de dicionário Atributo RADIUS Tipo do atributo Valor de atributo
Raio-BlueCoat Azul-Revestimento-grupo UINT32 2

Switches de brocado

O dicionário separado e os VSA não precisam de ser criados para este enquanto usa os atributos
RADIUS que estão já atuais no ISE.

Atributos: Túnel-Privado-Grupo-identificação

Valor: U:<VLAN1>; T:<VLAN2>

Usage:Set<VLAN1>to o valor do VLAN de dados. Set<VLAN2>to o valor da Voz VLAN. Neste
exemplo, o VLAN de dados é VLAN10, e a Voz VLAN é VLAN 21.

Exemplo: Adicionar o atributo a um perfil da autorização.

Tipo de dicionário Atributo RADIUS Tipo do atributo Valor de atributo
RADIUS-IETF Túnel-Privado-Grupo-identificação Corda etiquetada U:10;T:21

Infoblox

Atributos: Infoblox-Grupo-informação

Valor: <group-name>

Uso: <group-name>is o nome do grupo com os privilégios que o usuário está concedido. Este
grupo deve ser configurado no dispositivo de Infoblox. Neste exemplo de configuração, o nome do
grupo é MyGroup.

Crie um dicionário segundo as indicações deste original com estes valores:

Nome: Infoblox●

Vendor ID: 7779●

Tamanho de campo de comprimento do vendedor: 1●

Tipo de vendedor tamanho de campo: 1●

Incorpore os detalhes do atributo:

Atributo: Infoblox-Grupo-informação●

Identificação do atributo de fornecedor: 009●

Direção: OUT●

Múltiplo permitido: Falso●

Reserve etiquetar: Não-verificado●

Tipo do atributo: Série●

Exemplo: Adicionar o atributo a um perfil da autorização.

Tipo de dicionário Atributo RADIUS Tipo do atributo Valor de atributo
Raio-Infoblox Infoblox-Grupo-informação Série MyGroup



Centro de gerenciamento de Cisco FirePOWER

O dicionário separado e os VSA não precisam de ser criados para este enquanto usa os atributos
RADIUS que estão já atuais no ISE.

Atributos: Cisco-av-pair

Valor: Classe – [25]=<role>

Uso: Ajuste o of<role>to que dos valores os nomes dos papéis localmente definiram no FMC. Crie
papéis múltiplos tais como o admin e o usuário de leitura apenas no FMC e atribua os valores aos
atributos no ISE a ser recebido do mesmo modo pelo FMC.

Exemplo: Adicionar o atributo a um perfil da autorização.

Tipo de dicionário Atributo RADIUS Tipo do atributo Valor de atributo
Raio-Cisco Cisco-av-pair Série Classe – [25]=NetAdmins

Switches do nexo

O dicionário separado e os VSA não precisam de ser criados para este enquanto usa os atributos
RADIUS que estão já atuais no ISE.

Atributos: Cisco-av-pair

Valor: shell:roles="<role1> <role2>"

Uso: Ajuste os valores of<role1>and<role2>to que os nomes dos papéis localmente definiram no
interruptor. Quando os papéis múltiplos são criados, separe-os com um caractere de espaço.
Quando os papéis múltiplos são passados para trás do servidor AAA ao nexo comute, o resultado
é que o usuário tem o acesso aos comandos definidos pela união de todos os três papéis.

Os papéis do acessório são contas de usuário definidas do inConfigure e RBAC.

Exemplo: Adicionar o atributo a um perfil da autorização.

Tipo de dicionário Atributo RADIUS Tipo do atributo Valor de atributo
Raio-Cisco Cisco-av-pair Série shell: roles= " VDC-operador VDC-admin rede-admin”

Controlador do Wireless LAN (WLC)

O dicionário separado e os VSA não precisam de ser criados para este enquanto usa os atributos
RADIUS que estão já atuais no ISE.

Atributos: Tipo de serviço

Valor: (6) administrativo/NAS-alerta (7)

Uso: A fim conceder ao usuário o acesso de leitura/gravação ao controlador do Wireless LAN

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/5_x/nx-os/security/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_NX-OS_Security_Configuration_Guide__Release_5.x_chapter_01010.html#con_1394917
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/5_x/nx-os/security/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_7000_NX-OS_Security_Configuration_Guide__Release_5.x_chapter_01010.html#con_1394917


(WLC), o valor deve ser administrativo; para o acesso somente leitura, o valor deve ser NAS-
alerta.

Para detalhes, autenticação de servidor do seeRADIUS de usuários do Gerenciamento no exame
da configuração do controlador do Wireless LAN (WLC)…

Exemplo: Adicionar o atributo a um perfil da autorização (para o acesso somente leitura).

Tipo de dicionário Atributo RADIUS Tipo do atributo Valor de atributo
RADIUS-IETF Tipo de serviço Enumeração NAS-alerta

Exemplo: Adicionar o atributo a um perfil da autorização (para o acesso de leitura/gravação).

Tipo de dicionário Atributo RADIUS Tipo do atributo Valor de atributo
RADIUS-IETF Tipo de serviço Enumeração Administrativo

Gerente de rede do centro de dados (DCNM)

DCNM deve ser reiniciado depois que o método de autenticação é mudado. Se não, pode atribuir
o privilégio do operador de rede em vez do rede-admin.

O dicionário separado e os VSA não precisam de ser criados para este enquanto usa os atributos
RADIUS que estão já atuais no ISE.

Atributos: Cisco-av-pair

Valor: shell: roles=<role>

Papel DCNM Cisco-av-pair do RAIO
Usuário shell: papéis = “operador de rede”
Administrador shell: papéis = “rede-admin”

Audiocodes 

Atributos: ACL-AUTH-nível

Valor: ACL-AUTH-nível = “<integer>”

Uso: <integer>is o nível do acesso a conceder. Um valor do atributo do ACL-AUTH-nível com o
nome ACL-AUTH-UserLevel de 50 para o usuário, um valor do atributo do ACL-AUTH-nível com o
ACL-AUTH-AdminLevel do nome de value100 para o admin e valor do ACL-AUTH-nível com o
ACL-AUTH-SecurityAdminLevel do nome do valor 200 para a Segurança admin. Os nomes
podem ser saltados e os valores para atributos podem ser dados diretamente como o valor para o
par AV avançado perfil da autorização.

Crie um dicionário segundo as indicações deste original com estes valores:

Nome: Audiocodes●

Vendor ID: 5003●

Tamanho de campo de comprimento do vendedor: 1●

Tipo de vendedor tamanho de campo: 1●

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_configuration_example09186a0080782507.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_configuration_example09186a0080782507.shtml


Incorpore os detalhes do atributo:

Atributo: ACL-AUTH-nível●

Descrição: Usado a fim especificar o nível de acesso●

Identificação do atributo de fornecedor: 35●

Direção: OUT●

Múltiplo permitido: Falso●

Reserve etiquetar: Não-verificado●

Tipo do atributo: Inteiro●

Exemplo: Adicionar o atributo a um perfil da autorização (para o usuário).

Tipo de dicionário Atributo RADIUS Tipo do atributo Valor de atributo
Raio-Audiocodes ACL-AUTH-nível Inteiro 50

Exemplo: Adicionar o atributo a um perfil da autorização (para o admin).

Tipo de dicionário Atributo RADIUS Tipo do atributo Valor de atributo
Raio-Audiocodes ACL-AUTH-nível Inteiro 100

Exemplo: Adicionar o atributo a um perfil da autorização (para a Segurança admin).

Tipo de dicionário Atributo RADIUS Tipo do atributo Valor de atributo
Raio-Audiocodes ACL-AUTH-nível Inteiro 200
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