
Configuração do grupo de servidores Radius em
dispositivos da segurança integrada do ISA500
Series 

Objetivo
 

O RAIO (Remote Authentication Dial In User Service) é um protocolo a autenticar, autorizar
e explicar os usuários múltiplos (AAA) em uma rede. Um servidor Radius armazena a
informação de usuário no base de dados e valida o usuário a pedido de um dispositivo de
gateway na rede quando os pedidos de usuário alcançam aos recursos de rede.
 
O objetivo deste original é explicar como configurar o grupo do RAIO que inclui um servidor
Radius preliminar e um servidor Radius (alternativo) secundário em dispositivos da
segurança integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Configuração do grupo de servidores Radius
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha usuários >
servidores Radius. A página dos servidores Radius abre: 
 

 
Nota: A ferramenta de segurança apoia até três grupos do RAIO somente.
 
Etapa 2. Clique o ícone do lápis na coluna da configuração para o grupo que do RAIO você
deseja configurar. 
 



 
O RAIO Grupo-edita o indicador abre: 
 

 
Etapa 3. Incorpore o IP address do servidor Radius preliminar ao campo preliminar IP do
servidor Radius. 
 

 
Etapa 4. Entre no número de porta a ser usado pelo servidor Radius preliminar para enviar o
tráfego de radius no campo de porta preliminar do servidor Radius. O número de porta
padrão é 1812. 
 



 
Etapa 5. Incorpore a chave pré-compartilhada que é configurada no servidor Radius
preliminar no campo de chave pré-compartilhada preliminar do servidor Radius. 
 

 
Etapa 6. Incorpore a chave uma estadia adicional no campo de chave pré-compartilhada
preliminar do servidor Radius da confirmação confirmar a senha para o servidor Radius
preliminar. 
 

 
Nota: Siga a etapa 7 com a etapa 10 se o servidor Radius (alternativo) secundário é



precisado. Se não, salte a etapa 11.
 
Etapa 7. Incorpore o IP address do servidor radius secundário ao campo IP do servidor
radius secundário. 
 

 
Etapa 8. Entre no número de porta a ser usado pelo servidor radius secundário para enviar
o tráfego de radius no campo de porta do servidor radius secundário. O número de porta
padrão é 1812. 
 

 
Etapa 9. Incorpore a chave pré-compartilhada que é configurada no servidor radius
secundário no campo de chave pré-compartilhada do servidor radius secundário. 
 



 
Etapa 10. Incorpore a chave uma estadia adicional no campo de chave pré-compartilhada
do servidor radius secundário da confirmação confirmar a senha para o servidor radius
secundário. 
 

 
Etapa 11. APROVAÇÃO do clique para salvar a configuração. 
 

 
Os detalhes do grupo configurado do RAIO são mostrados na tabela do grupo do RAIO. 
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