Configurar e controle contas de usuário em um
roteador do RV34x Series
Objetivo
O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como configurar e controlar as contas do local e de usuário
remoto em um roteador do RV34x Series. Isto inclui, como configurar a complexidade da senha
de usuários locais, configura/edita/usuários locais da importação, configura o serviço de
autenticação remota usando o RAIO, o diretório ativo, e o LDAP.

Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
●

RV34x Series | 1.0.01.16 (transferência o mais tarde)

Introdução
O roteador do RV34x Series fornece contas de usuário a fim ver e administrar ajustes. Os
usuários podem ser dos grupos diferentes ou para pertencer aos grupos lógicos de Virtual Private
Networks (VPN) do secure sockets layer (SSL) que compartilha o domínio, a rede de área local
(LAN) e o serviço da autenticação alcançam regras, e ajustes do idle timeout. O gerenciamento
de usuário define que tipo de usuários pode utilizar um determinado tipo de facilidade e como
aquele pode ser feito.
A prioridade do base de dados externo é sempre o diretório do Directory Access Protocol do
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) /Lightweight (LDAP) /Active (AD) /Local. Se
você adiciona o servidor Radius no roteador, o serviço e os outros serviços do início de uma
sessão da Web usarão o base de dados externo do RAIO para autenticar o usuário.
Não há nenhuma opção para permitir um base de dados externo para o serviço do início de uma
sessão da Web apenas e para configurar um outro base de dados para um outro serviço. Uma
vez que o RAIO é criado e permitido no roteador, o roteador usará o serviço de raio porque um
base de dados externo para o início de uma sessão da Web, o local para situar o VPN, o partido
VPN EzVPN/3rd, o SSL VPN, o protocolo de transporte ponto a ponto (PPTP)/protocolo de
transporte da camada 2 (L2TP) VPN, e o 802.1x.
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Configurar uma conta de usuário local
Complexidade da senha de usuários locais
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do roteador e escolha a configuração de
sistema > as contas de usuário.

Etapa 2. Verifique a caixa de verificação de configurações da complexidade da senha da
possibilidade para permitir parâmetros da complexidade da senha.
Se isto é deixado não-verificado, salte para configurar usuários locais.

Etapa 3. No campo mínimo do comprimento da senha, incorpore um número que varia de 0 a 127
para ajustar o número mínimo de caráteres que uma senha deve conter. O padrão é 8.
Para este exemplo, o número mínimo de caráteres é ajustado ao 10.

Etapa 4. No número mínimo de campo de classes do caráter, incorpore um número de 0 a 4 para
ajustar a classe. O número incorporado representa os caráteres mínimos ou máximos do número
das classes diferentes:
●

●

●

●

A senha é composta dos caracteres maiúculo (ABCD).
A senha é composta dos caracteres minúsculos (abcd).
A senha é os caráteres numéricos compostos (1234).
A senha é composta dos caracteres especiais (! @#$).

Neste exemplo, 4 são usados.

Etapa 5. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para ver se há a senha nova deve ser
diferente do que atual.

Etapa 6. No campo do tempo do envelhecimento de senha, incorpore o número dos dias (0 - 365)
para a expiração da senha. Neste exemplo, 180 dias foram incorporados.

Você agora configurou com sucesso os ajustes da complexidade da senha de usuários locais em
seu roteador.

Configurar usuários locais
Etapa1. Na tabela da lista de sociedade do usuário local, o clique adiciona para criar uma conta
de novo usuário. Você será tomado à página da conta de usuário adicionar.

Sob o encabeçamento da conta de usuário adicionar, os parâmetros definidos sob etapas da
complexidade da senha local são indicados.

Etapa 2. No campo de nome de usuário, dê entrada com um nome de usuário para a conta.
Neste exemplo, Administrator_Noah é usado.

Etapa 3. No campo de senha novo, incorpore uma senha com os parâmetros definidos. Neste
exemplo, o comprimento da senha mínimo deve ser composto dos caráteres 10 com uma
combinação de upper-case, de caixa baixa, de numérico, e caracteres especiais.

Etapa 4. Na senha nova confirme o campo, reenter a senha para confirmar. Um texto ao lado do
campo publicar-se-á se as senhas não combinam.

O medidor da força da senha muda segundo a força da sua senha.

Etapa 5. Da lista de drop-down do grupo, escolha um grupo atribuir um privilégio a uma conta de
usuário. As opções são:
●

●

admin - Leia & escreva privilégios.
convidado - Privilégios de leitura apenas.

Para este exemplo, o admin é escolhido.

Etapa 6. O clique aplica-se.

Você agora configurou com sucesso a sociedade do usuário local em um roteador do RV34x
Series.

Edite usuários locais
Etapa1. Verifique a caixa de verificação ao lado do nome de usuário do usuário local na tabela da
lista de sociedade do usuário local.
Para este exemplo, Administrator_Noah é escolhido.

Etapa 2. O clique edita.

O nome de usuário não pode ser editado.
Etapa 3. No campo de senha antiga, incorpore a senha que foi configurada previamente para a
conta de usuário local.

Etapa 4. No campo de senha novo, incorpore uma senha nova. A senha nova deve cumprir os
requisitos mínimos.

Etapa 5. Incorpore a senha nova uma vez mais à senha nova confirmam o campo para confirmar.
Estas senhas devem combinar.

Etapa 6. (opcional) da lista de drop-down do grupo, escolhe um grupo atribuir um privilégio a uma
conta de usuário.
Neste exemplo, o convidado é escolhido.

Etapa 7. O clique aplica-se.

Você deve agora com sucesso ter editado uma conta de usuário local.

Usuários locais da importação

Etapa1. Na área da importação dos usuários locais, clique

.

Etapa 2. Sob o nome de usuário & a senha da importação, o clique consulta… para importar uma
lista de usuários. Este arquivo é tipicamente uma planilha salvar em um formato do Comma
Separated Value (.CSV).
Neste exemplo, user-template.csv é escolhido.

Etapa 3. (opcional) se você não tem um molde, clica sobre a transferência na área do molde do
usuário da transferência.

Etapa 4. Importação do clique.

Uma mensagem ao lado do botão da importação parecerá que a importação era bem sucedida.
Você agora importou com sucesso uma lista de usuários locais.

Configurar o serviço de autenticação remota
RAIO
Etapa1. Na tabela do serviço de autenticação remota, o clique adiciona para criar uma entrada.

Etapa 2. No campo de nome, crie um username para a conta.
Para este exemplo, o administrador é usado.

Etapa 3. Do menu suspenso do tipo do autenticação, escolha o raio. Isto significa que a
autenticação de usuário estará feita através de um servidor Radius.
Somente uma única conta de usuário remoto sob o RAIO pode ser configurada.

Etapa 4. No campo do servidor primário, incorpore o IP address do servidor Radius preliminar.
Neste exemplo, 192.168.3.122 é usado como o servidor primário.

Etapa 5. No campo de porta, entre no número de porta do servidor Radius preliminar.
Para este exemplo, 1645 são usados como o número de porta.

Etapa 6. No campo do servidor de backup, incorpore o IP address do servidor Radius alternativo.
Isto serve como um Failover caso que o servidor primário vai para baixo.
Neste exemplo, o endereço do servidor de backup é 192.168.4.122.

Passo 7. No campo de porta, incorpore o número de servidor Radius alternativo.

Neste exemplo, 1646 são usados como o número de porta.
Etapa 8. No campo chave preshared, incorpore a chave pré-compartilhada que foi configurada no
servidor Radius.

Etapa 9. No campo da Preshared-chave da confirmação, reenter a preshared-chave para
confirmar.

Etapa 10. O clique aplica-se.

Você será tomado à página principal da conta de usuário. A conta recentemente configurada
aparece agora na tabela do serviço de autenticação remota.
Você agora configurou com sucesso a autenticação RADIUS em um roteador do RV34x Series.

Configuração do diretório ativo
Etapa1. Para terminar a configuração que do diretório ativo você deverá ser entrado ao servidor
ative directory. Em seu PC, os usuários e os computadores abertos de diretório ativo e navegam
ao recipiente que terá as contas de usuário usadas para entrar remotamente. Neste exemplo, nós
usaremos o recipiente de usuários.

Etapa 2. Direito - clique o recipiente e selecione propriedades. Navegue à aba do editor do
atributo e encontre o campo do distinguishedName. Faça uma anotação deste campo e clique o
cancelamento.
Este campo será precisado ao configurar o RV340 e deve combinar exatamente.

Etapa 3. Crie um grupo de segurança global no mesmo recipiente que as contas de usuário que
serão usadas.
No recipiente selecionado, o direito-clique em uma área vazia e seleciona novo > grupo.
Select the following:
●

●

●

Nome do grupo - Este nome terá que ser um exato - fósforo ao nome de grupo de usuário
criado no RV340. Neste exemplo, nós usaremos VPNUsers.
Espaço do grupo - Global
Tipo de grupo - Segurança

Clique em OK.

Etapa 4. Para criar contas de novo usuário, faça o seguinte:

●

●

●

●

o Direito-clique um espaço vazio no recipiente e seleciona novo > usuário.
Dê entrada com o nome, sobrenome.
Dê entrada com o nome de logon do usuário.
Clique em Next.

Você será alertado incorporar uma senha para o usuário. Se o usuário deve mudar a senha na
caixa seguinte do fazer logon está verificada, o usuário terá que entrar localmente e mudar a
senha ANTES de entrar remotamente.
Clique em Finish.
Se as contas de usuário são criadas já que precisam de ser usadas, os ajustes podem precisar
de ser feito. Para ajustar o nome canônico de um usuário, para selecionar o usuário, o direitoclique e o seleto rebatiza. Assegure-se de que todos os espaços estejam removidos e isso
combine o nome de logon do usuário. Isto não mudará o nome do indicador dos usuários. Clique
em OK.

Etapa 5. Uma vez que as contas de usuário são estruturadas corretamente deverão ser
concedidas direitos de entrar remotamente.
Para fazer isto, selecione a conta de usuário, direito-clique e selecione propriedades.

Nas propriedades de usuário selecione a aba do editor do atributo e enrole-a para baixo o
distinguishedName. Assegure-se de que o primeiro CN= tenha o nome de logon correto do
usuário sem espaços.

Selecione o membro da aba e clique sobre Add.

Dê entrada com o nome do grupo de segurança global e selecione o nome da verificação. Se a
entrada é sublinhada, clique a APROVAÇÃO.

Selecione o guia de discagem de entrada. Sob a seção da permissão de acesso de rede, seleta
permita o acesso e deixe o resto como o padrão.

Integração do ative directory
O diretório ativo exige que a época do fósforo do roteador RV34x que do server AD. Para etapas
em como configurar configurações de tempo em um roteador do RV34x Series, clique aqui.
O AD igualmente exige que os RV340 têm um grupo de usuário esse grupo de segurança global

dos fósforos AD.
Etapa 1. Navegue à configuração de sistema > aos grupos de usuário.

Etapa 2. Clique sobre o ícone positivo para adicionar um grupo de usuário.

Etapa 3. Dê entrada com o nome do grupo. Neste exemplo, é VPNUsers.

O nome do grupo deve ser o exato mesmos que o grupo de segurança global AD.
Etapa 4. Sob serviços, a Web Login/NETCONF/RESTCONF deve ser marcada como enfermos.
Se a integração AD não trabalha imediatamente, você ainda poderá alcançar o RV34x.

Etapa 5. Você pode adicionar os túneis VPN que usarão a integração AD para registrar dentro
seus usuários.
1. Para adicionar um Cliente-à-local VPN que seja configurado já, vá a seção do partido
EZVPN/3rd e clique o ícone positivo. Selecione o perfil VPN do menu suspenso e o clique
adiciona.

4. SSL VPN - Se um túnel SSL VPN será usado, selecione a política do menu suspenso ao
lado de seleto um perfil.

6. PPTP/L2TP/802.1x - Para permitir que estes usem o AD, clique simplesmente a caixa de
verificação ao lado deles para permitir.

Etapa 6. O clique aplica-se para salvar suas mudanças.

Ajustes da integração do ative directory
Etapa 1. Navegue à configuração de sistema > às contas de usuário.

Etapa 2. Na tabela do serviço de autenticação remota, o clique adiciona para criar uma entrada.

Etapa 3. No campo de nome, crie um username para a conta. Neste exemplo, Jorah_Admin é
usado.

Etapa 4. Do menu suspenso do tipo do autenticação, escolha o diretório ativo. O AD é usado para
atribuir políticas largas a todos os elementos da rede, para distribuir programas a muitos
computadores, e para aplicar atualizações críticas a uma organização inteira.

Etapa 5. No campo do Domain Name AD, incorpore o nome de domínio totalmente qualificado do
AD.

Neste exemplo, sampledomain.com é usado.

Etapa 6. No campo do servidor primário, incorpore o endereço do AD.
Neste exemplo, 192.168.2.122 é usado.

Passo 7. No campo de porta, entre em um número de porta para o servidor primário.
Neste exemplo, 1234 são usados como o número de porta.

Etapa 8. (opcional) no campo do trajeto do recipiente do usuário, entra em um caminho de raiz
onde os usuários sejam contidos.
Nota: Neste exemplo, file:Documents/manage/containers é usado.

Etapa 9. O clique aplica-se.

Etapa 10. Enrole para baixo para prestar serviços de manutenção à sequência do AUTH para

ajustar o método de login para as várias opções.
●

●

Web Login/NETFCONF/RESTCONF - Isto é como você entra ao roteador RV34x. Uncheck a
caixa de seleção do padrão do uso e ajuste o método principal ao DB local. Isto assegurarse-á de que você não esteja registrado fora do roteador mesmo se a integração do ative
directory falha.
Cliente-à-local VPN do partido Site-to-site/EzVPN&3rd - Este é ajustar o túnel do Cliente-àlocal VPN para usar o AD. Uncheck a caixa de seleção do padrão do uso e ajuste o método
principal ao diretório ativo e o método secundário ao DB local.

Etapa 11. O clique aplica-se.

Etapa 12. Salvar sua configuração running à configuração de inicialização.
Você agora configurou com sucesso os ajustes do diretório ativo em um roteador do RV34x
Series.

LDAP
Etapa1. Na tabela do serviço de autenticação remota, o clique adiciona para criar uma entrada.

Etapa 2. No campo de nome, crie um nome de usuário para a conta.
Somente uma única conta de usuário remoto sob o LDAP pode ser configurada.
Neste exemplo, Dany_Admin é usado.

Etapa 3. Do menu suspenso do tipo do autenticação, escolha o LDAP. O protocolo lightweight
directory access é um protocolo de acesso que seja usado para alcançar um serviço de diretório.
É um servidor remoto que execute um saque do diretório para executar a autenticação para o
domínio.

Etapa 4. No campo do servidor primário, incorpore o endereço do servidor do LDAP.
Neste exemplo, 192.168.7.122 é usado.

Etapa 5. No campo de porta, entre em um número de porta para o servidor primário.
Neste exemplo, 122 são usados como o número de porta.

Etapa 6. Dê entrada com o nome destacado baixo do servidor ldap no campo DN da base. 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.
Neste exemplo, Dept101 é usado.

Etapa 7. O clique aplica-se. Você será tomado à tabela do serviço de autenticação remota.

Etapa 8. (opcional) se você quer permitir ou desabilitar o serviço de autenticação remota,
verificação ou para uncheck a caixa de verificação ao lado do serviço que você quer permitir ou
desabilitar.

Etapa 9. O clique aplica-se.

Você agora configurou com sucesso o LDAP em um roteador do RV34x Series.

Veja um vídeo relativo a este artigo…
Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco

