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Introduction

Este documento descreve como configurar um Wireless LAN Controllers (WLC) 9800 para
autenticação externa RADIUS ou TACACS+ quando você acessa sua Interface Gráfica de
Usuário (GUI - Graphic User Interface) ou Interface de Linha de Comando (CLI - Command Line
Interface).

Informações de Apoio

Quando um usuário tenta acessar a CLI ou a GUI da WLC, é solicitado que você insira um nome
de usuário e uma senha. Por padrão, essas credenciais são comparadas ao banco de dados local
dos usuários, que está presente no próprio dispositivo. Como alternativa, a WLC pode ser
instruída para comparar as credenciais de entrada com um servidor AAA remoto: a WLC pode se
comunicar com o servidor usando RADIUS ou TACACS+.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Modelo de configuração do Catalyst Wireless 9800●

Conceitos de AAA, RADIUS e TACACS+●



Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

C9800-CL v16.10●

ISE 2.2.0●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver
ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Neste exemplo, configure dois tipos de usuários no servidor AAA (ISE), respectivamente,
adminuser e helpdeskuser. O usuário adminuser deve ter acesso total à WLC, enquanto o
helpdeskuser deve receber apenas privilégios de monitoramento para a WLC, portanto, nenhum
acesso à configuração.

Primeiro, configure na WLC e no ISE para autenticação RADIUS e, mais tarde, execute o mesmo
para TACACS+.

Restrições de usuário somente leitura

Quando TACACS+ ou RADIUS é usado para a autenticação 9800 WebUI, as seguintes restrições
existem:

Os usuários com nível de privilégio de 1 a 10 só podem exibir a guia Monitor (isso equivale ao
nível de privilégio de um usuário autenticado localmente somente leitura)

●

Os usuários com nível de privilégio 15 têm acesso total●

Usuários com nível de privilégio 15 e um conjunto de comandos que permite somente
comandos específicos não são suportados. O usuário ainda poderá executar alterações de
configuração por meio da WebUI

●

Este comportamento não pode ser alterado ou modificado.

Configurar WLC RADIUS

Etapa 1. Declarar o servidor RADIUS.

Primeiro, crie o servidor RADIUS ISE no WLC. Isso pode ser feito na página da GUI WLC
https://<WLC-IP>/webui/#/aaa, como mostrado na imagem.



Uma janela pop-up será aberta, onde você poderá digitar o nome do servidor (ele não precisa
corresponder ao nome do sistema ISE), seu endereço IP, o segredo compartilhado e a porta
usada para autenticação e tarifação, juntamente com outros parâmetros.

Da CLI:

paolo-9800(config)#radius server labISE

paolo-9800(config-radius-server)# address ipv4 10.48.71.92 auth-port 1812 acct-port 1813

paolo-9800(config-radius-server)# key Cisco123

Etapa 2. Mapeie o servidor RADIUS para um grupo de servidores.

Caso você tenha vários servidores RADIUS que possam ser usados para autenticação, é
recomendável mapear todos esses servidores para o mesmo grupo de servidores. A WLC cuida
do balanceamento de carga de diferentes autenticações entre os servidores no grupo de
servidores.

Na mesma guia GUI, como mostrado na imagem.

Na janela pop-up, atribua um nome ao grupo e mova os servidores desejados para a lista
Atribuído.

Da CLI:



paolo-9800(config)#aaa group server radius radGroup

paolo-9800(config-sg-radius)# server name labISE

Etapa 3. Crie um método de login de autenticação AAA que aponte para o grupo de servidores
RADIUS.

Sempre na página da GUI https://<WLC-IP>/webui/#/aaa, vá para a guia AAA Method list e crie o
método Authentication como mostrado na imagem.

Na janela pop-up, atribua um nome ao método, selecione o tipo como login e atribua o servidor de
grupo criado na etapa anterior.

Se você selecionar Tipo de grupo como 'local', a WLC primeiro verifica se o usuário existe
localmente e, em seguida, retorna ao grupo de servidores.

CLI:

paolo-9800(config)#aaa authentication login radAutheMethod local group radGroup

Se você selecionar o tipo de grupo como 'grupo', e nenhuma opção de retorno para a opção local
estiver marcada, a WLC apenas verificará o usuário em relação ao grupo de servidores.

CLI:

paolo-9800(config)#aaa authentication login radAutheMethod group radGroup

Se você selecionar o Tipo de grupo como 'grupo' e a opção recuar para local estiver marcada, a
WLC verificará o usuário em relação ao grupo de servidores e consultará o banco de dados local
somente se o servidor não responder. Se o servidor enviar uma rejeição, o usuário não será
autenticado, mesmo que possa existir no banco de dados local.

CLI:

paolo-9800(config)#aaa authentication login radAutheMethod group radGroup local

Neste exemplo de configuração, há alguns usuários que são criados apenas localmente e alguns
somente no servidor ISE, portanto, usam a primeira opção.

Etapa 4.Crie um método exec de autorização AAA que aponte para o grupo de servidores
RADIUS. O usuário também precisa ser autorizado para poder ter acesso. Na mesma guia



mostrada na imagem.

Use a mesma ordem de local/grupo que é usada para o método de autenticação na etapa anterior
e selecione digite 'exec'.

Da CLI:

paolo-9800(config)#aaa authorization exec radAuthzMethod local group radGroup

Etapa 5. Atribua os métodos às configurações HTTP e às linhas VTY usadas para Telnet/SSH.
Essas etapas não podem ser realizadas a partir da GUI, portanto elas precisam ser feitas a partir
da CLI.

Para autenticação GUI:

paolo-9800(config)#ip http authentication aaa login-authentication radAutheMethod
paolo-9800(config)#ip http authentication aaa exec-authorization radAuthzMethod

Para autenticação Telnet/SSH:

paolo-9800(config)#line vty 0 15

paolo-9800(config-line)#login authentication radAutheMethod

paolo-9800(config-line)#authorization exec radAuthzMethod

Quando você faz as alterações nas configurações HTTP, é melhor reiniciar os serviços HTTP e
HTTPS:

paolo-9800(config)#no ip http server

paolo-9800(config)#no ip http secure-server

paolo-9800(config)#ip http server

paolo-9800(config)#ip http secure-server

Configurar o RADIUS ISE

Etapa 1. Configure a WLC como um dispositivo de rede para RADIUS, como mostrado na
imagem.



Na nova janela, adicione o endereço IP, selecione RADIUS e digite o mesmo segredo
compartilhado usado na WLC.

Etapa 2. Crie um resultado de autorização para retornar o privilégio.

Para configurar, o adminuser precisa ter um nível de privilégio de 15, que permite acessar o shell
do prompt exec. Em vez disso, o usuário do helpdeskuser não precisa do acesso ao shell do
prompt exec e pode ser atribuído um nível de privilégio inferior a 15. Para fazer isso, crie um
resultado de perfil de autorização para adminuser como mostrado na imagem.

Especialmente, o perfil para adminuser tem que se parecer com isto:



Em seguida, crie um semelhante para o helpdeskuser, altere somente a string shell:priv-lvl=15
para shell:priv-lvl=X, e substitua X pelo nível de privilégio desejado. Neste exemplo, 1 é usado.

Etapa 3. Crie os usuários no ISE conforme mostrado na imagem.

As credenciais fornecidas aos usuários são aquelas que você digita na WLC mais tarde quando
se autentica. 

Etapa 4. Autenticar os usuários: Neste cenário, a regra de política de autenticação padrão do ISE



pré-configurado já permite o acesso à rede padrão, portanto não há necessidade de alterá-la:

Etapa 5. Autorizar os usuários: Depois que a tentativa de login passar pela política de
autenticação, ela precisa ser autorizada e o ISE precisa retornar o perfil de autorização criado
anteriormente (permitir aceitar, junto com o nível de privilégio).

Neste exemplo, filtre a tentativa de login com base no endereço IP do dispositivo (que é o
endereço IP da WLC) e diferencie o nível de privilégio a ser concedido com base no nome de
usuário.

Outra abordagem válida é atribuir todos os usuários admin a um determinado grupo e conceder o
nível de privilégio 15 somente aos usuários que pertencem a esse grupo.

Configurar Tacacs+ WLC

Etapa 1. Declarar o servidor Tacacs+. Primeiro, crie o servidor Tacacs+ ISE na WLC. Isso pode ser feito na página GUI
WLC https://<WLC-IP>/webui/#/aaa.



Uma janela pop-up é aberta, na qual você pode digitar o nome do servidor (ele não precisa corresponder ao nome do sistema
ISE), seu endereço IP, a chave compartilhada e a porta usada e o tempo limite.

Da CLI:

paolo-9800(config)#tacacs server labISE

paolo-9800(config-server-tacacs)# address ipv4 10.48.71.92

paolo-9800(config-server-tacacs)# key Cisco123

Etapa 2. Mapeie o servidor Tacacs+ para um grupo de servidores. Caso você tenha vários servidores Tacacs+ que possam ser
usados para autenticação, é recomendável mapear todos esses servidores para o mesmo grupo de servidores. A WLC então
cuida de diferentes autenticações de balanceamento de carga entre os servidores no grupo de servidores.
Na mesma guia GUI, como mostrado na imagem.

Na janela pop-up, atribua um nome ao grupo e mova os servidores desejados para a lista Atribuído.

Da CLI:

paolo-9800(config)#aaa group server tacacs+ tacGroup

paolo-9800(config-sg-tacacs+)# server name labISE

Etapa 3. Crie um método de login de autenticação AAA que aponte para o grupo de servidores Tacacs+. Sempre na página
GUI, https://<WLC-IP>/webui/#/aaa, mova-se até a guia AAA Method list e crie o método Authentication como mostrado na
imagem.



Na janela pop-up, atribua um nome ao método, selecione o tipo como login e atribua o servidor de grupo criado na etapa anterior.
Se você selecionar o Tipo de grupo como local, a WLC primeiro verifica se o usuário existe localmente e, em seguida, retorna ao
grupo de servidores.
CLI:

paolo-9800(config)#aaa authentication login tacAutheMethod local group tacGroup 

Se você selecionar o Tipo de grupo como grupo, e nenhuma opção de retorno para a opção local estiver marcada, a WLC apenas
verificará o usuário em relação ao grupo de servidores.

CLI:

paolo-9800(config)#aaa authentication login tacAutheMethod group tacGroup 

Se você selecionar Tipo de grupo como um grupo, e a opção recuar para local estiver marcada, a WLC verificará o usuário em
relação ao grupo de servidores e consultará o banco de dados local somente se o servidor não responder. Se o servidor enviar
uma rejeição, o usuário não será autenticado, mesmo que possa existir no banco de dados local.

CLI:

paolo-9800(config)#aaa authentication login tacAutheMethod group tacGroup local

Nessa configuração, alguns usuários são criados apenas localmente e alguns somente no servidor ISE, portanto, a primeira opção
é usada.
Etapa 4. Crie um método exec de autorização AAA que aponte para o grupo de servidores Tacacs+. O usuário também precisa
ser autorizado para poder ter acesso. Na mesma guia mostrada na imagem.

Use a mesma ordem de local/grupo que é usada para o método de autenticação na etapa anterior e selecione digite 'exec'.
Da CLI:

paolo-9800(config)#aaa authorization exec tacAuthzMethod local group tacGroup



Etapa 5. Atribua os métodos às configurações HTTP e às linhas VTY usadas para Telnet/SSH
Essas etapas não podem ser feitas na GUI, portanto, precisam ser feitas na CLI.

Para a autenticação da GUI:●

paolo-9800(config)#ip http authentication aaa login-authentication tacAutheMethod

paolo-9800(config)#ip http authentication aaa exec-authorization tacAuthzMethod

Para autenticação Telnet/SSH:●

paolo-9800(config)#line vty 0 15

paolo-9800(config-line)#login authentication tacAutheMethod

paolo-9800(config-line)#authorization exec tacAuthzMethod

Note: ao fazer alterações nas configurações HTTP, é melhor reiniciar os serviços HTTP e HTTPS:

paolo-9800(config)#no ip http server

paolo-9800(config)#no ip http secure-server

paolo-9800(config)#ip http server

paolo-9800(config)#ip http secure-server

Configuração do Tacacs+ ISE
Etapa 1. Configure o WLC como dispositivo de rede para Tacacs+:

Observe que neste exemplo, a WLC já foi adicionada para RADIUS, portanto clique em editar, role para baixo até
TACACS Authentication Settings e adicione o segredo necessário:

Note: para usar o ISE como servidor TACACS+, você deve ter um pacote de licença de Administração de dispositivo e uma
licença de Base ou de Mobilidade.
Além disso, depois que as licenças forem instaladas, você deverá ativar o recurso Device Admin do nó. Para fazer isso, edite o nó
de implantação do nó em Administrador > Implantação e marque a caixa:



Etapa 2. Crie perfis TACACS para retornar o privilégio
Para fazer configurações, o 'adminuser' precisa ter um nível de privilégio de 15, que permite acessar o shell do prompt exec.
Em vez disso, o usuário 'helpdeskuser' não precisa de acesso ao shell de prompt exec e pode ser atribuído um nível de privilégio
inferior a 15.
Para fazer isso, crie perfis TACACS:

Configure um perfil de administrador com privilégio 15 da seguinte maneira:



Em vez disso, no perfil do Helpdesk, o privilégio padrão é definido como 1.

Etapa 3. Crie os usuários no ISE:

Éo mesmo da etapa 3 da configuração do RADIUS ISE

Etapa 4. Crie um conjunto de políticas do administrador de dispositivos:



O Conjunto de políticas específico "IOS-9800", neste exemplo, filtra solicitações com endereço IP
igual ao IP do exemplo 9800.

Como política de autenticação, deixamos a regra padrão e configuramos duas regras de
autorização:

o primeiro é acionado quando o nome de usuário é 'adminuser', ele permite todos os
comandos (por meio da regra 'Permit_all' padrão) e atribui o privilégio 15 (por meio do
'IOS_Admin')

●

o segundo é acionado quando o nome de usuário é 'helpdeskuser', ele permite todos os
comandos (por meio da regra 'Permit_all' padrão) e atribui o privilégio 15 (por meio do
'IOS_Helpdesk')

●

Troubleshooting

Para solucionar problemas de acesso TACACS+ à GUI ou CLI da WLC, emita o comando 'debug
tacacs' junto com 'term mon' e veja a saída ao vivo quando uma tentativa de login é feita.

Uma tentativa de login bem-sucedida do usuário 'adminuser' é exibida:

paolo-9800#terminal monitor

paolo-9800#debug tacacs

TACACS access control debugging is on

paolo-9800#

Apr 17 12:16:55.269: TPLUS: Queuing AAA Authentication request 0 for processing

Apr 17 12:16:55.270: TPLUS(00000000) login timer started 1020 sec timeout

Apr 17 12:16:55.270: TPLUS: processing authentication start request id 0

Apr 17 12:16:55.270: TPLUS: Authentication start packet created for 0(adminuser)

Apr 17 12:16:55.270: TPLUS: Using server 10.48.71.92

Apr 17 12:16:55.270: TPLUS(00000000)/0/NB_WAIT/7FF771A25E18: Started 5 sec timeout

Apr 17 12:16:55.271: TPLUS(00000000)/0/NB_WAIT: socket event 2

Apr 17 12:16:55.271: TPLUS(00000000)/0/NB_WAIT: wrote entire 29 bytes request

Apr 17 12:16:55.271: TPLUS(00000000)/0/READ: socket event 1

Apr 17 12:16:55.272: TPLUS(00000000)/0/READ: Would block while reading

Apr 17 12:16:55.277: TPLUS(00000000)/0/READ: socket event 1

Apr 17 12:16:55.277: TPLUS(00000000)/0/READ: read entire 12 header bytes (expect 15 bytes data)



Apr 17 12:16:55.277: TPLUS(00000000)/0/READ: socket event 1

Apr 17 12:16:55.277: TPLUS(00000000)/0/READ: read entire 27 bytes response

Apr 17 12:16:55.277: TPLUS(00000000)/0/7FF771A25E18: Processing the reply packet

Apr 17 12:16:55.278: TPLUS: Received authen response status GET_PASSWORD (8)

Apr 17 12:16:55.278: TPLUS: Queuing AAA Authentication request 0 for processing

Apr 17 12:16:55.278: TPLUS(00000000) login timer started 1020 sec timeout

Apr 17 12:16:55.279: TPLUS: processing authentication continue request id 0

Apr 17 12:16:55.279: TPLUS: Authentication continue packet generated for 0

Apr 17 12:16:55.279: TPLUS(00000000)/0/WRITE/7FF771A25E18: Started 5 sec timeout

Apr 17 12:16:55.279: TPLUS(00000000)/0/WRITE: wrote entire 25 bytes request

Apr 17 12:16:55.302: TPLUS(00000000)/0/READ: socket event 1

Apr 17 12:16:55.302: TPLUS(00000000)/0/READ: read entire 12 header bytes (expect 103 bytes data)

Apr 17 12:16:55.302: TPLUS(00000000)/0/READ: socket event 1

Apr 17 12:16:55.302: TPLUS(00000000)/0/READ: read entire 115 bytes response

Apr 17 12:16:55.302: TPLUS(00000000)/0/7FF771A25E18: Processing the reply packet

Apr 17 12:16:55.302: TPLUS: Received authen response status PASS (2)

Apr 17 12:16:55.303: TPLUS: Queuing AAA Authorization request 0 for processing

Apr 17 12:16:55.303: TPLUS(00000000) login timer started 1020 sec timeout

Apr 17 12:16:55.303: TPLUS: processing authorization request id 0

Apr 17 12:16:55.304: TPLUS: Inappropriate protocol: 25

Apr 17 12:16:55.304: TPLUS: Sending AV service=shell

Apr 17 12:16:55.304: TPLUS: Sending AV cmd*

Apr 17 12:16:55.304: TPLUS: Authorization request created for 0(adminuser)

Apr 17 12:16:55.304: TPLUS: Using server 10.48.71.92

Apr 17 12:16:55.304: TPLUS(00000000)/0/NB_WAIT/7FF771A25E18: Started 5 sec timeout

Apr 17 12:16:55.305: TPLUS(00000000)/0/NB_WAIT: socket event 2

Apr 17 12:16:55.305: TPLUS(00000000)/0/NB_WAIT: wrote entire 48 bytes request

Apr 17 12:16:55.305: TPLUS(00000000)/0/READ: socket event 1

Apr 17 12:16:55.305: TPLUS(00000000)/0/READ: Would block while reading

Apr 17 12:16:55.335: TPLUS(00000000)/0/READ: socket event 1

Apr 17 12:16:55.335: TPLUS(00000000)/0/READ: read entire 12 header bytes (expect 18 bytes data)

Apr 17 12:16:55.335: TPLUS(00000000)/0/READ: socket event 1

Apr 17 12:16:55.335: TPLUS(00000000)/0/READ: read entire 30 bytes response

Apr 17 12:16:55.335: TPLUS(00000000)/0/7FF771A25E18: Processing the reply packet

Apr 17 12:16:55.335: TPLUS: Processed AV priv-lvl=15

Apr 17 12:16:55.335: TPLUS: received authorization response for 0: PASS

Apr 17 12:16:55.335: AAA Proxy: Couldnt get the login info

Apr 17 12:16:55.426:  Socket I/O cleanup message sent to TACACS

Apr 17 12:16:55.426:  Socket I/O cleanup message sent to TACACS

TPLUS Proc:SOCKET IO CLEANUP EVENT

TPLUS Proc:SOCKET IO CLEANUP EVENT

Apr 17 12:16:55.336: %WEBSERVER-5-LOGIN_PASSED: Chassis 1 R0/0: nginx: Login Successful from

host 10.149.4.75 by user 'adminuser' using crypto cipher 'ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384'

Pode-se ver que o servidor Tacacs+ retorna o privilégio correto 'AV priv-lvl=15'

Ao fazer a autenticação RADIUS, uma saída de depuração semelhante é mostrada, referente ao
tráfego RADIUS.

'debug aaa authentication' e 'debug aaa authorization' mostram em vez disso qual lista de
métodos está sendo selecionada pela WLC quando o uso tenta fazer login.


	Configurar RADIUS e TACACS+ para autenticação GUI e CLI em controladores de LAN sem fio 9800
	Contents
	Introduction


	Informações de Apoio

	Prerequisites
	Requirements
	Componentes Utilizados

	Configurar
	Restrições de usuário somente leitura
	Configurar WLC RADIUS
	Configurar o RADIUS ISE
	Configurar Tacacs+ WLC


	Configuração do Tacacs+ ISE

	Troubleshooting


