
Configuração do servidor TACACS+ no Switches
controlado 300 Series 

Objetivo
 

O TACACS+ é um protocolo de proprietário de Cisco que forneça a authentication e
autorização através do nome de usuário e senha. Para configurar um server TACACS+, o
usuário deve ter o acesso do privilégio 15, que deixou o acesso de usuário a todas as
características de configuração do interruptor. O Switches controlado 300 Series pode atuar
como um cliente TACACS+, onde todos os usuários conectados possam ser autenticados e
autorizado na rede através de um server corretamente configurado TACACS+. Este artigo
explica como configurar um server TACACS+ no Switches controlado 300 Series.
 
Nota: Para obter mais informações sobre de como atribuir o privilégio alcance 15 aos
usuários, referem a configuração da conta de usuário do artigo no Switches controlado 300
Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Configurar parâmetros padrão de um server TACACS+
 

Esta seção explica como configurar os parâmetros padrão de um server TACACS+. Estes
parâmetros são usados no caso em que nenhuma outra configuração personalizada para o
server for usada.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > o TACACS+. A
página TACACS+ abre:
 



 
 
Etapa 2. No campo de endereço IP de origem, incorpore o endereço IP padrão desejado
para o server TACACS+.
 
Etapa 3. No campo chave da corda, escolha como incorporar a chave. Esta chave é usada
aos mensagens de intercâmbio entre o interruptor e server TACACS+. Esta é a corda do
chave padrão usada. Esta chave deve ser a mesma chave configurada no server
TACACS+. Se um server TACAS+ é adicionado com uma corda chave nova, a seguir a
corda chave recentemente adicionada toma a precedência sobre a corda do chave padrão.
Clique o botão de rádio de uma das opções disponíveis:
 

• Cifrado — Esta opção deixa-o incorporar uma chave cifrada.
 
• Texto simples — Esta opção deixa-o incorporar uma chave ao formato em texto simples.
 

Etapa 4. No intervalo para o campo da resposta incorpore o tempo, aos segundos, que deve
decorrer antes da conexão entre um server TACACS+ e o interruptor expira.
 
Etapa 5. O clique aplica-se para salvar os parâmetros padrão do server TACACS+.
  

Adicionar um server TACACS+
 

Esta seção explica como adicionar um server TACACS+ a um 300 Series controlado
comuta.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > o TACACS+. A
página TACACS+ abre:
 



 
 
Etapa 2. O clique adiciona. Adicionar uma janela de servidor TACACS+ aparece:
 

 
Etapa 3. No campo de definição do server, escolha como o server é definido. Clique o botão
de rádio de uma das opções disponíveis:
 

• Pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Esta opção deixa-o definir
o server com um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
• Por nome — Esta opção deixa-o definir o server com um nome de domínio totalmente
qualificado (FQDN).
 

Etapa 4. No endereço IP do servidor/campo de nome, incorpore o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT ou o Domain Name do server TACACS+ baseado em sua
escolha a etapa 3.
 
Etapa 5. No campo de prioridade, incorpore a prioridade desejada para o server. Se o
interruptor não pode estabelecer uma sessão com o server o mais prioritário, o interruptor



tenta o server com a prioridade mais alta seguinte. Zero são considerados a prioridade mais
alta.
 
Etapa 6. No campo de endereço IP de origem, clique uma opção para definir o endereço IP
de origem. As opções disponíveis são:
 

• Padrão do usuário — Este as opções usam o endereço IP de origem do padrão
configurado na seção do parâmetro padrão.
 
• Definido pelo utilizador — Esta opção usa um endereço IP de origem definido pelo
utilizador do interruptor. Escolha da lista de drop-down uma dos endereços IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT definidos pelo utilizador disponíveis.
 

Passo 7. No campo chave da corda, incorpore a chave de criptografia entre o server
TACACS+ e o interruptor. Esta chave deve ser a mesma chave configurada no server
TACACS+. Clique o botão de rádio de uma das opções disponíveis para incorporar esta
informação:
 

• Padrão do uso — Esta opção usa o parâmetro padrão que foi configurado previamente.
 
• Definido pelo utilizador (cifrado) — Esta opção deixa-o incorporar uma chave cifrada
nova.
 
• Definido pelo utilizador (texto simples) — Esta opção deixa-o incorporar uma chave a um
formato em texto simples.
 

Etapa 8. No intervalo para o campo da resposta, incorpore o tempo aos segundos que deve
decorrer antes da conexão entre o server e o interruptor expira. Clique o botão de rádio de
uma das opções disponíveis:
 

• Padrão do uso — Esta opção usa o parâmetro padrão configurado previamente.
 
• Definido pelo utilizador — Este as opções deixam-no incorporar um valor novo.
 

Etapa 9. No campo de porta de autenticação, entre no número de porta usado para
estabelecer uma sessão TACACS+.
 
Etapa 10. (opcional) no campo da conexão única, verifica a caixa de verificação da 
possibilidade assim que o interruptor mantém uma única conexão aberta entre o TACACS+
e o interruptor. Esta opção é mais eficiente desde que o interruptor não abre nem fecha a
conexão para cada operação TACACS+. Em lugar de, com uma conexão única, o
interruptor pode segurar operações múltiplas TACACS+.
 
Etapa 11. O clique aplica-se para salvar.
 
Nota: A imagem abaixo descreve as mudanças após a configuração:
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