
Configuração de gerenciamento do usuário e do
domínio na série do VPN Router RV320 e
RV325 

Objetivo
 

A página do gerenciamento de usuário é usada para configurar domínios e usuários. Um
domínio é uma sub-rede que consista em um grupo de clientes e servidor. A autenticação a
um domínio é controlada por um servidor de segurança local. A série do VPN Router RV32x
apoia a autenticação através do base de dados local, de um servidor Radius, de um servidor
ative directory, ou de um servidor ldap.
 
Este artigo explica como controlar domínios e usuários na série do VPN Router RV32x.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV320 Dual VPN Router MACILENTO 
• VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325
  

Versão de software
 

• v1.1.0.09
  

Gerenciamento do domínio
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de usuário. A
página do gerenciamento de usuário abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona na tabela do Gerenciamento do domínio para configurar um
domínio novo. O indicador do domínio adicionar aparece.
 



 
Etapa 3. Escolha o tipo de autenticação que é usada para o domínio da lista de drop-down
do tipo do autenticação.
 

• Base de dados local — A autenticação é executada pelo roteador.
 
• RAIO — Um servidor de raio remoto executa a autenticação para o domínio.
 

– RADIUS-PAP — O protocolo password authentication (PAP) é um protocolo de
autenticação que use somente uma senha simples para a autenticação. Esta
autenticação está considerada incerta e deve somente ser usada se o servidor de raio
remoto não apoia um método de autenticação mais forte.
 
– RADIUS-CHAP — O protocolo de autenticação de cumprimento do desafio
(RACHADURA) é um protocolo de autenticação que verifique a autenticação através de
um reconhecimento de sentido três. Este aperto de mão ocorre na altura da conexão
inicial e aleatoriamente dos intervalos após a conexão inicial.
 
– RADIUS-MSCHAP — O MS-CHAP é a versão de Microsoft da RACHADURA. O
formato MS-CHAP foi projetado ser compatível com Produtos do Windows NT.
 
– RADIUS-MSCHAPV2 — MS-CHAPV2 é uma extensão do MS-CHAP que fornece uma
chave de criptografia mais forte.
 

• Diretório ativo — Um server que execute o diretório ativo executa a autenticação para o
domínio. O diretório ativo é um serviço que forneça a segurança de rede em uma rede do
domínio do Windows.
 
• LDAP — Um servidor remoto que dirija um serviço de diretório executa a autenticação
para o domínio. O Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) é um protocolo de acesso
que seja usado para alcançar o serviço de diretório.
  

Autenticação do base de dados local
 

 
Etapa 1. Dê entrada com um nome para o domínio no campo do domínio.
 



Etapa 2. APROVAÇÃO do clique. O domínio é criado.
 

  
Autenticação RADIUS
 

 
Etapa 1. Dê entrada com um nome para o domínio no campo do domínio.
 
Etapa 2. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor
Radius ao campo do servidor Radius.
 
Etapa 3. Incorpore a senha que o roteador se usa para autenticar ao servidor Radius no
campo de senha de radius. A senha permite que o roteador e o servidor Radius cifrem
senhas e troquem respostas. Este campo deve combinar a senha configurada no servidor
Radius.
 
Etapa 4. APROVAÇÃO do clique. O domínio é criado.
 

  
Autenticação do diretório ativo
 

 
Etapa 1. Dê entrada com um nome para o domínio no campo do domínio.
 
Etapa 2. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor ative
directory ao campo de endereço do servidor AD.
 



Etapa 3. Incorpore o Domain Name do servidor ative directory ao campo do Domain Name
AD.
 
Etapa 4. APROVAÇÃO do clique. O domínio é criado.
 

  
Autenticação LDAP
 

 
Etapa 1. Dê entrada com um nome para o domínio no campo do domínio.
 
Etapa 2. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor ldap
ao campo de endereço do servidor ldap.
 
Etapa 3. Dê entrada com o nome destacado baixo do servidor ldap no campo da base DN
LDAP. A base DN é o lugar onde o servidor ldap procura por usuários quando recebe um
pedido de autorização. Este campo deve combinar a base DN que é configurada no servidor
ldap.
 
Etapa 4. APROVAÇÃO do clique. O domínio é criado.
 

  
Edite a configuração de domínio
 

 
Etapa 1. Clique o botão de rádio do domínio que você quer editar.
 
Etapa 2. O clique edita na tabela do Gerenciamento do domínio para editar o domínio.
 



 
Etapa 3. Edite os campos desejados.
 
Etapa 4. APROVAÇÃO do clique. A configuração de domínio é atualizada.
  

Configuração de domínio da supressão
 

 
Etapa 1. Clique o botão de rádio do domínio que você quer suprimir.
 
Etapa 2. Clique a supressão na tabela do Gerenciamento do domínio para suprimir do
domínio. Uma janela de aviso aparece.
 

 
Etapa 3. Clique sim. A configuração de domínio é suprimida.
  

Gerenciamento de usuário
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de roteador e escolha o gerenciamento de
usuário. A página do gerenciamento de usuário abre:
 



 
Etapa 2. O clique adiciona na tabela do gerenciamento de usuário para adicionar um novo
usuário.
 

 
Etapa 3. Incorpore o username desejado ao campo de nome de usuário.
 
Etapa 4. Incorpore uma senha para o username ao campo de senha. A senha é usada para
autenticar o usuário ao domínio configurado do base de dados local.
 
Etapa 5. Escolha o grupo que o usuário deve ser a parte de da lista de drop-down do grupo.
Os grupos são usados para dividir mais domínios em secundário-domínios menores. O
grupo de administrador pode somente conter um usuário. O nome de usuário/senha padrão
do administrador é Cisco/Cisco.
 
Nota: Os grupos podem ser configurados na página do Gerenciamento do grupo. Para mais
informação, refira o Gerenciamento do grupo do artigo no Roteadores RV320.
 
Etapa 6. Escolha o domínio que o usuário deve ser parte de da lista de drop-down do
domínio.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique. O novo usuário é configurado.
 

  
Edite o gerenciamento de usuário
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação do username que você quer editar.
 
Etapa 2. O clique edita na tabela do gerenciamento de usuário para editar o username.



 
Etapa 3. Edite os campos desejados.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique. A configuração username é atualizada.
  

Gerenciamento de usuário da supressão
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação do username que você quer suprimir.
 
Etapa 2. Clique a supressão na tabela do gerenciamento de usuário para suprimir do
username.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique. A configuração username é suprimida.
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