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Introduction

Este documento fornece informações sobre como configurar a autenticação no Clean Access
Manager (CAM) com o Cisco Secure Access Control System (ACS) 5.x e posterior. Para obter
uma configuração semelhante usando versões anteriores ao ACS 5.x, consulte NAC (CCA):
Configure a autenticação no Clean Access Manager (CAM) com ACS.

Prerequisites

Requirements

Essa configuração é aplicável ao CAM versão 3.5 e posterior.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas na versão 4.1 do CAM.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any
command.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
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convenções de documentos.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste
documento.

Nota: Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações
sobre os comandos usados nesta seção.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurar a autenticação em CCA com ACS 5.x

Conclua estes passos:

Adicionar novas funções Criar uma função de administradorNo CAM, escolha User
Management > User Roles > New
Role.

1.
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I
nsira um nome exclusivo, admin, para a função no campo Nome da função.Insira Admin
User Role como uma Descrição opcional da função.Escolha Função de Login Normal como
o Tipo de Função.Configure a VLAN de função de usuário fora da banda (OOB) com a VLAN
apropriada. Por exemplo, escolha a ID da VLAN e especifique a ID como 10.Quando
terminar, clique em Criar função. Para restaurar as propriedades padrão no formulário,
clique em Redefinir.A função agora é exibida na guia Lista de funções, conforme mostrado
na seção VLANs de marca para mapeamentos baseados em função OOB.Criar uma função
de usuárioNo CAM, escolha User Management > User Roles > New
Role.



I
nsira um nome exclusivo, usuários, para a função no campo Nome da função.Insira a
Função de usuário normal como uma Descrição da função opcional.Configure a VLAN de
função de usuário fora da banda (OOB) com a VLAN apropriada. Por exemplo, escolha a ID
da VLAN e especifique a ID como 20.Quando terminar, clique em Criar função. Para
restaurar as propriedades padrão no formulário, clique em Redefinir.A função agora é
exibida na guia Lista de funções, conforme mostrado na seção VLANs de marca para
mapeamentos baseados em função OOB.
Marcar VLANs para mapeamentos baseados em função OOBNo CAM, escolha User
Management > User Roles > List of Roles para ver a lista de funções até
agora.

2.



Adicionar servidor de autenticação RADIUS (ACS)Escolha User Management > Auth
Servers >
New.

No menu suspenso Authentication Type (Tipo de autenticação), escolha Radius.Digite o
nome do provedor como ACS.Digite o nome do servidor como auth.cisco.com.Porta do
servidor—O número da porta 1812 na qual o servidor RADIUS está escutando.Tipo de
RADIUS — O método de autenticação RADIUS. Os métodos suportados incluem EAPMD5,
PAP, CHAP, MSCHAP e MSCHAP2.Função padrão é usada se o mapeamento para ACS
não estiver definido ou definido corretamente, ou se o atributo RADIUS não estiver definido
ou definido corretamente no ACS.Shared Secret — O segredo compartilhado RADIUS
vinculado ao endereço IP do cliente especificado.NAS-IP-Address — Este valor deve ser
enviado com todos os pacotes de autenticação RADIUS.Clique em Adicionar
servidor.

3.



Mapear usuários ACS para funções de usuário de CCAEscolha User Management > Auth
Servers > Mapping Rules > Add Mapping Link para mapear o usuário administrador no ACS
para a função de usuário administrador do
CCA.

Escolha User Management > Auth Servers > Mapping Rules > Add Mapping Link para
mapear o usuário normal no ACS para a função de usuário do
CCA.

Este é o resumo do mapeamento da função de
usuário:

4.



Ativar provedores alternativos na página do usuárioEscolha Administration > User Pages >
Login Page > Add > Content para ativar provedores alternativos na página de login do
usuário.

5.

Configuração do ACS5.x

Escolha Network Resources > Network Devices and AAA Clients e clique em Create para
adicionar o CAM como um AAA
Client.

1.



Forneça o nome, o endereço IP e escolha RADIUS em Opções de autenticação. Em
seguida, forneça o segredo compartilhado para CAM e clique em
Enviar.

2.

Escolha Network Resources > Network Devices and AAA Clients e clique em Create para
adicionar o CAS como um AAA
Client.

3.



Forneça o nome, o endereço IP e escolha RADIUS em Opções de autenticação. Em
seguida, forneça o segredo compartilhado para CAS e clique em
Enviar.

4.

Escolha Network Resources > Network Devices and AAA Clients e clique em Create para
adicionar o ASA como um AAA
Client.

5.



Forneça o nome, o endereço IP e escolha RADIUS em Opções de autenticação. Em
seguida, forneça o segredo compartilhado para ASA e clique em
Enviar.

6.

Escolha Usuários e Repositórios de identidades > Grupos de identidades e clique em Criar
para criar um novo Grupo de
identidades.

7.



Forneça o nome do grupo e clique em
Enviar.

8.

Escolha Usuários e Repositórios de identidades > Grupos de identidades e clique em Criar
para criar um novo Grupo de
identidades.

9.



Forneça o nome do grupo e clique em
Enviar.

10.

Escolha Users and Identity Stores > Internal Identity Stores > Users e clique em Create
para criar um novo
usuário.

11.

Forneça o Nome do usuário e altere a associação do grupo para o grupo Admin. Em
seguida, forneça a senha e confirme-a. Clique em
Submit.

12.



Escolha Users and Identity Stores > Internal Identity Stores > Users e clique em Create
para criar um novo
usuário.

13.

Forneça o Nome do usuário e altere a associação do grupo para o grupo Usuários. Em
seguida, forneça a senha e confirme-a. Clique em
Submit.

14.



Escolha Elementos de política > Autorização e permissões > Acesso à rede > Perfis de
autorização e clique em Criar para criar um novo Perfil de
autorização.

15.

Forneça o nome do perfil e clique em Atributos
RADIUS.

16.



Na guia RADIUS Attributes, escolha RADIUS-IETF como o Tipo de Dicionário. Em seguida,
clique em Selecionar ao lado de Atributo
RADIUS.

17.

Escolha o atributo Class e clique em
OK.

18.



Certifique-se de que o Valor do Atributo seja Estático e insira Admin como o valor. Clique
em Adicionar e, em seguida, clique em
Enviar.

19.

Escolha Elementos de política > Autorização e permissões > Acesso à rede > Perfis de
autorização e clique em Criar para criar um novo Perfil de
autorização.

20.



Forneça o nome do perfil e clique em Atributos
RADIUS.

21.

Na guia RADIUS Attributes, escolha RADIUS-IETF como o Tipo de Dicionário. Em seguida,
clique em Selecionar ao lado de Atributo
RADIUS.

22.



Escolha o atributo Class e clique em
OK.

23.

Verifique se o Valor do atributo é estático e insira Usuários como o valor. Clique em
Adicionar e, em seguida, clique em
Enviar.

24.



Escolha Access Policies > Access Services > Service Selection Rules e identifique qual
serviço está processando a solicitação RADIUS. Neste exemplo, o serviço é Acesso à
Rede
Padrão.

25.

Escolha Access Policies > Access Services > Default Network Access (o serviço
identificado na etapa anterior que processou a solicitação RADIUS) > Authorization. Clique
em
Personalizar.

26.



Mover Grupo de Identidades de Disponível para a coluna Selecionado. Click
OK.

27.

Clique em Criar para criar uma nova
regra.

28.

Verifique se a caixa de seleção Grupo de identidades está marcada e clique em Selecionar29.



ao lado de Grupo de
identidades.

Selecione o grupo Admin e clique em
OK.

30.

Clique em Selecionar na seção Perfis de
autorização.

31.



Selecione o Perfil de autorização do administrador e clique em
OK.

32.



Clique em Criar para criar uma nova
regra.

33.

Verifique se a caixa de seleção Grupo de identidades está marcada e clique em Selecionar
ao lado de Grupo de
identidades.

34.

Selecione o grupo Usuários e clique em
OK.

35.



Clique em Selecionar na seção Perfis de
autorização.

36.



Selecione o perfil de autorização do usuário e clique em
OK.

37.

Click
OK.

38.



Clique em Salvar
alterações.

39.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta



   

configuração.

Informações Relacionadas

Suporte ao dispositivo Cisco NAC●

Cisco Secure Access Control System●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●
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