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Configurar configurações de servidor do Remote
Authentication Dial-In User Service (RADIUS)
em um interruptor 

Objetivo
 

O Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) é um protocolo de rede que
forneça a autenticação centralizada, o Gerenciamento da autorização, e da contabilidade
(AAA ou se triplicar - a) para os usuários que conectam e usam um serviço de rede. Um
servidor Radius regula o acesso à rede verificando a identidade dos usuários através das
credenciais do início de uma sessão incorporadas. Por exemplo, uma rede pública do Wi-fi é
instalada em um campus de universidade. Somente aqueles estudantes que têm a senha
podem alcançar estas redes. O servidor Radius verifica as senhas incorporadas pelos
usuários e permite ou nega o acesso como apropriado.
 
Estabelecer um servidor Radius é útil em aumentar a Segurança desde que autentica antes
de autorizar um cliente ou um usuário aceder à rede. O servidor Radius responde aos
problemas de cliente relativos à disponibilidade do servidor, à retransmissão, e aos
intervalos. O servidor Radius igualmente segura pedidos de conexão dos usuários,
autentica o usuário, e envia a informação de configuração necessária ao cliente para
entregar serviços ao usuário. 
 
O servidor Radius é um server que centralize o controle de uma rede que seja feita dos
dispositivos habilitados por radius. Os servidores Radius basearam suas decisões de
encaminhamento no 802.1X ou nos endereços de controle de acesso de mídia (MAC).
 
Este artigo explica como configurar ajustes do RAIO no Sx350, em Series Switch SG350X,
e Sx550X.
  

Dispositivos aplicáveis
 
Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
  
Versão de software
 
2.2.5.68
  
Configurar ajustes do servidor Radius
 
Configurar configurações globais do servidor Radius
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do interruptor e escolha avançado da lista de
drop-down do modo de exibição.
 



 
Etapa 2. Escolha a Segurança > o servidor Radius > as configurações globais do servidor
Radius.
 

 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para ver se há o estado de
servidor Radius.
 

 
Etapa 4. Entre no número de porta do User Datagram Protocol (UDP) da porta de servidor
Radius para pedidos de autenticação. A escala é 1 a 65535 e o padrão é 1812.
 

 
Etapa 5. Entre no número de porta UDP da porta de servidor Radius para pedidos
explicando. A escala é 1 a 65535 e o padrão é 1813.
 

 
Etapa 6. (opcional) para gerar armadilhas para eventos da contabilidade do RAIO, verifica a
caixa de verificação da possibilidade para ver se há armadilhas de contabilidade do RAIO
sob ajustes da armadilha.
 



 
Etapa 7. (opcional) para gerar armadilhas para os inícios de uma sessão que falhado,
verifique a caixa de verificação da possibilidade para ver se há armadilhas de falha da
autenticação RADIUS.
 

 
Etapa 8. (opcional) para gerar armadilhas para os inícios de uma sessão que sucederam,
verifica a caixa de verificação da possibilidade para ver se há armadilhas de sucesso da
autenticação RADIUS.
 

 
Etapa 9. O clique aplica-se.
 

Etapa 10.  Um ícone indica que a configuração salvar com sucesso. Para salvar
permanentemente a configuração, vá à página das operações do arquivo ou clique 
 o ícone na parcela superior da página. Se não, clique perto.
  

Configurar chaves do servidor Radius
 

Etapa 1. Escolha chaves do servidor Radius sob o servidor Radius.
 

 
Etapa 2. (opcional) incorpora a chave do raio padrão se for necessário. Os valores
incorporados ao chave padrão são aplicados a todos os server configurados (na página de
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servidor radius adicionar) para usar o chave padrão.
 

 
Chave padrão — Escolha a corda do chave padrão que você quer ser usado autenticando e
cifrando entre o dispositivo e o cliente RADIUS. As opções são:
 

Mantenha chave padrão existente — Para server especificados, o dispositivo tenta autenticar
o cliente RADIUS usando a corda existente do chave padrão.
Cifrado — Para cifrar comunicações usando o algoritmo do message digest 5 (MD5),
incorpore a chave ao formulário criptografado.
Texto simples — Inscreva a corda chave no modo do texto simples.
 

Resumo MD5 — Indica o resumo MD5 da senha USER-entrada.
 
Nota: Neste exemplo, mantenha chave padrão existente sob o chave padrão é escolhido.
 
Etapa 3. O clique aplica-se.
 

Etapa 4.  Um ícone indica que a configuração salvar com sucesso. Para salvar
permanentemente a configuração, vá à página das operações do arquivo ou clique 
 o ícone na parcela superior da página.
 
Etapa 5. (opcional) sob a área de tabela da chave secreta, clica o botão Add para adicionar
uma chave secreta.
 

 
Etapa 6. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do NAS ou do
interruptor que contém o cliente RADIUS no campo de endereço NAS.
 
Nota: Na imagem abaixo, 192.168.1.118 é usado como exemplo do endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT.
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Etapa 7. Escolha sua chave secreta preferida.
 
Nota: Na imagem abaixo, o texto simples é escolhido como um exemplo.
 

 
As opções são:
 

Chave padrão do uso — Para server especificados, o dispositivo tenta autenticar o cliente
RADIUS usando a corda existente do chave padrão.
Cifrado — Para cifrar comunicações usando o MD5, incorpore a chave ao formulário
criptografado.
Texto simples — Inscreva a corda chave no modo do texto simples. Você pode entrar até os
caráteres 128.
 

Etapa 8. O clique aplica-se.
 

Etapa 9.  Um ícone indica que a configuração salvar com sucesso. Para salvar
permanentemente a configuração, vá à página das operações do arquivo ou clique 
 o ícone na parcela superior da página. Se não, clique perto.
  

Configurar grupos de servidor Radius
 

Os grupos de servidor Radius são um grupo de usuários que estarão usando o dispositivo
como seu servidor Radius. Para estabelecer um grupo, siga as instruções abaixo:
 
Etapa 1. Escolha grupos de servidor Radius sob o servidor Radius.
 

 
Etapa 2. Clique o botão Add sob a tabela do grupo de servidor Radius.
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Etapa 3. Na janela pop-up, dê entrada com um nome para o grupo no campo de nome do
grupo. Você pode incorporar até 32 caráteres.
 
Nota: Na imagem abaixo, GroupA1 é usado como um exemplo.
 

 
Etapa 4. Incorpore o nível de privilégio que você quer atribuir ao grupo. O nível de privilégio
determina o nível do acesso que você atribuirá a cada grupo que você criou. Você pode
ajustar os níveis de 1-15. O valor padrão é 1.
 
Nota: Neste exemplo, 7 é usado.
 

 
1 (acesso de leitura apenas CLI) — Os usuários no grupo não podem alcançar o GUI, e
podem somente alcançar os comandos CLI que não mudam a configuração de dispositivo.
7 (lido/limitou escrevem o acesso CLI) — usuários no grupo não pode alcançar o GUI, e pode
somente alcançar alguns comandos CLI que mudam a configuração de dispositivo. Veja o 
guia de referência CLI para mais informação.
15 (acesso de gerenciamento de leitura/gravação) — Os usuários no grupo podem alcançar o
GUI, e podem configurar o dispositivo.
 

Etapa 5. (opcional) se você quer aplicar um intervalo de tempo para este grupo, verifica a
caixa de verificação da possibilidade para ver se há o intervalo de tempo. Se não, faixa clara
a etapa 15.
 

 

/content/dam/en/us/td/docs/switches/lan/csbms/350xg/cli_guide/CLI_Switch_350.pdf


Etapa 6. Clique o link da edição ao lado do nome do intervalo de tempo para configurar as
configurações de tempo.
 

 
Passo 7. Uma janela pop-up aparecerá dizendo lhe que a janela atual estará fechada de
modo que você possa continuar com os ajustes do intervalo de tempo. Clique em OK.
 

 
Você será dirigido então à página do intervalo de tempo.
 
Etapa 8. Clique o botão Add sob a tabela de intervalo de tempo.
 

 
Etapa 9. Dê entrada com um nome para o intervalo de tempo no campo de nome do
intervalo de tempo.
 
Nota: Na imagem abaixo, Reconnect é usada como um exemplo.
 

 
Etapa 10. Escolha seu Absolute preferido que começa e que termina tempo clicando no
botão de rádio.
 



●

●

●

●

●

●

 
Horas inicial absolutas — Para definir as horas inicial, escolha do seguinte:
Imediato — Escolha isto se você quer o intervalo de tempo começar imediatamente.
Date, cronometre — Escolha isto se você quer especificar a data e hora que o intervalo de
tempo começa.
Tempo absoluto do término — Para definir as horas inicial, escolha do seguinte:
Infinito — Escolha isto se você quer o intervalo de tempo terminar nunca.
Date, cronometre — Escolha isto se você quer especificar a data e hora essa as
extremidades de intervalo de tempo.
 

Nota: Neste exemplo, a data e hora é escolhida.
 
Etapa 11. O clique aplica-se.
 

Etapa 12.  Um ícone indica que a configuração salvar com sucesso. Para salvar
permanentemente a configuração, vá à página das operações do arquivo ou clique 
 o ícone na parcela superior da página. Se não, clique perto.
 
Você será dirigido então à página principal.
 
Etapa 13. Grupos de servidor Radius do clique outra vez sob o servidor Radius.
 

 
Etapa 14. O grupo recém-criado aparecerá agora sob a tabela do grupo de servidor Radius.
Verifique a caixa ao lado do nome do grupo e clique-a então editam.
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Etapa 15. (Opcional) escolha o VLAN para o grupo. As opções são:
 

Nenhum — Nenhum VLAN especificado.
ID de VLAN — Especifique um ID de VLAN.
Nome VLAN — Especifique um nome VLAN.
 

 
Nota: Neste exemplo, o ID de VLAN 8 é usado.
 
Etapa 16. Clique em Apply.
 

Etapa 17.  Um ícone indica que a configuração salvar com sucesso. Para salvar
permanentemente a configuração, vá à página das operações do arquivo ou clique 
 o ícone na parcela superior da página. Se não, clique perto.
  

Configurar usuários do servidor Radius
 

Para adicionar usuários ao grupo previamente criado:
 
Etapa 1. Usuários do servidor Radius do clique sob o servidor Radius.
 

 
Etapa 2. Clique o botão Add sob a tabela de usuário RADIUS.
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Etapa 3. Dê entrada com o nome do usuário no campo de nome de usuário.
 
Nota: Neste exemplo, UserA é usado.
 

 
Etapa 4. Escolha o grupo onde o usuário pertence da lista de drop-down do nome do grupo.
 

 
Etapa 5. Clique um botão de rádio na área da senha.
 
Etapa 6. Incorpore sua senha preferida.
 

 
Cifrado — Uma corda chave é usada para cifrar comunicações usando o MD5. Para usar a
criptografia, incorpore a chave ao formulário criptografado.
Texto simples — Se você não tem uma corda chave cifrada (de um outro dispositivo),
inscreva a corda chave no modo do texto simples. A corda chave cifrada é gerada e indicada.
 

Nota: Neste exemplo, o texto simples é escolhido.



Etapa 6. O clique aplica-se.
 

Passo 7.  Um ícone indica que a configuração salvar com sucesso. Para salvar
permanentemente a configuração, vá à página das operações do arquivo ou clique 
 o ícone na parcela superior da página. Se não, clique perto.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes do servidor Radius em seu
interruptor.
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