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WLC com RAIO e autenticação TACACS+ 
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Introdução

Este documento descreve como configurar controladores do Wireless LAN do catalizador 9800
para a autenticação externa do RAIO e TACACS+ de usuários do embaixador da entrada, com o
uso do Identity Services Engine (ISE).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Modelo da configuração do Sem fio 9800 do catalizador●

Conceitos AAA, de RAIO e TACACS+●

Componentes Utilizados

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

Série wireless do controlador do catalizador 9800 (catalizador 9800-CL)●

Cisco IOS®-XE Gibraltar 16.12.1s●

ISE 2.3.0●



As informações apresentadas neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um
ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram
iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você
entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O usuário do embaixador da entrada é criado pelo administrador da rede. Um usuário do
embaixador da entrada é capaz criar o username, a senha, a descrição e a vida de um usuário
convidado. Igualmente tem a capacidade de suprimir do usuário convidado. O usuário convidado
pode ser criado através do GUI ou do CLI.

Configurar

Diagrama de Rede

Neste exemplo, os embaixadores da entrada “incitam” e o “lobbyTac” é configurado. O
embaixador “entrada” da entrada é significado ser autenticado contra o servidor Radius e o
embaixador “lobbyTac” da entrada é autenticado contra o TACACS+.

A configuração será feita primeiramente para o embaixador da entrada do RAIO e finalmente para
o embaixador da entrada TACACS+. O RAIO e a configuração TACACS+ ISE são compartilhados
igualmente.

Autentique o RAIO

Configurar o RAIO no controlador do Wireless LAN (WLC).

Etapa 1. Declare o servidor Radius. Crie o servidor Radius ISE no WLC.

GUI: 

Navegue ao > segurança da configuração > ao AAA > aos server/grupos > ao RAIO > aos server
> + adicionam segundo as indicações da imagem.



Quando a janela de configuração abre, os parâmetros de configuração imperativos são o nome
de servidor Radius (não tem que combinar o nome de sistema ISE/AAA), o ENDEREÇO IP DE
UM OU MAIS SERVIDORES CISCO ICM NT do servidor Radius e o segredo compartilhado.
Todo o outro parâmetro pode ser deixado o padrão ou pode ser configurado como desejado.

CLI:

Tim-eWLC1(config)#radius server RadiusLobby

Tim-eWLC1(config-radius-server)#address ipv4 192.168.166.8 auth-port 1812 acct-port 1813

Tim-eWLC1(config-radius-server)#key 0 Cisco1234

Tim-eWLC1(config)#end

Etapa 2. Adicionar o servidor Radius a um grupo de servidor. Defina um grupo de servidor e
adicionar o servidor Radius configurado. Este será o servidor Radius usado para a autenticação
do usuário do embaixador da entrada. Se há servidores Radius múltiplos configurados no WLC
que pode ser usado para a autenticação, a recomendação é adicionar todos os servidores Radius
ao mesmo grupo de servidor. Se você faz assim, você deixa a carga WLC equilibrar as
autenticações entre os servidores Radius no grupo de servidor.

GUI:

Navegue ao > segurança da configuração > ao AAA > aos server/grupos > ao RAIO > aos grupos
de servidor > + adicionam segundo as indicações da imagem.

Quando a janela de configuração abre a fim dar um nome ao grupo, mova os servidores radius
configurados da lista disponível dos server para a lista atribuída dos server.



CLI:

Tim-eWLC1(config)#aaa group server radius GroupRadLobby

Tim-eWLC1(config-sg-radius)#server name RadiusLobby

Tim-eWLC1(config-sg-radius)#end

Etapa 3. Crie uma lista do método de autenticação. A lista do método de autenticação define o
tipo de autenticação que você procura e igualmente anexará o mesmos ao grupo de servidor que
você define. Você saberá se a autenticação será feita localmente no WLC ou externo a um
servidor Radius.

GUI:

Navegue ao > segurança da configuração > ao AAA > à lista de método > à autenticação AAA > +
adicionam segundo as indicações da imagem.

Quando a janela de configuração abre, forneça um nome, selecione o tipo opção como o início de
uma sessão e atribua o grupo de servidor criado previamente.

Tipo de grupo como o local.

GUI:

Se você seleciona o tipo de grupo como o “local” o WLC primeira verificação se o usuário existe
no base de dados local e então reserva ao grupo de servidor somente se o usuário do
embaixador da entrada não é encontrado no base de dados local.

CLI:

Tim-eWLC1(config)#aaa authentication login AuthenLobbyMethod local group GroupRadLobby

Tim-eWLC1(config)#end

Nota: Esteja por favor ciente do erro CSCvs87163 quando você usa o local primeiramente.
Isto é fixado em 17.3.

Tipo de grupo como o grupo.

GUI:

Se você seleciona o tipo de grupo como o “grupo” e a nenhuma reserva à opção local verificada,

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvs87163
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvs87163


o WLC apenas verificará o usuário contra o grupo de servidor e não verificará dentro seu base de
dados local.

CLI:

Tim-eWLC1(config)#aaa authentication login AuthenLobbyMethod group GroupRadLobby

Tim-eWLC1(config)#end

O tipo de grupo como um grupo e a reserva à opção local é verificado.

GUI:

Se você seleciona o tipo de grupo como o “grupo” e a reserva à opção local está verificada, o
WLC verificará o usuário contra o grupo de servidor e perguntará o base de dados local somente
se os tempos do servidor Radius para fora na resposta. Se o server responde, o WLC não
provocará uma autenticação local.

CLI:

Tim-eWLC1(config)#aaa authentication login AuthenLobbyMethod group GroupRadLobby local

Tim-eWLC1(config)#end

Etapa 4. Crie uma lista do método de autorização. A lista do método de autorização define o tipo
de autorização que você precisa para o embaixador da entrada que neste caso será “executivo”.
Será anexada igualmente ao mesmo grupo de servidor que é definido. Igualmente reservará
selecionar se a autenticação será feita localmente no WLC ou externo a um servidor Radius.

GUI:

Navegue ao > segurança da configuração > ao AAA > à lista de método > à autorização AAA > +
adicionam segundo as indicações da imagem.

Quando a janela de configuração abrir para fornecer um nome, para selecionar o tipo opção como
o “executivo” e para atribuir o grupo de servidor criado previamente.

Esteja ciente que o tipo de grupo aplica a mesma maneira que foi explicado na seção da lista do
método de autenticação.

CLI:

Tipo de grupo como o local.



Tim-eWLC1(config)#aaa authorization exec AuthozLobbyMethod local group GroupRadLobby

Tim-eWLC1(config)#end

Tipo de grupo como o grupo.

Tim-eWLC1(config)#aaa authorization exec AuthozLobbyMethod group GroupRadLobby

Tim-eWLC1(config)#end

O tipo de grupo como o grupo e a reserva à opção local é verificado.

Tim-eWLC1(config)#aaa authorization exec AuthozLobbyMethod group GroupRadLobby local

Tim-eWLC1(config)#end

Etapa 5. Atribua os métodos. Uma vez que os métodos são configurados, têm que ser atribuídos
às opções para entrar ao WLC a fim criar o usuário convidado tal como a linha VTY (SSH/Telnet)
ou HTTP (GUI).

Estas etapas não podem ser executadas do GUI, daqui precisam de ser feitas do CLI.

Autenticação HTTP/GUI:

Tim-eWLC1(config)#ip http authentication aaa login-authentication AuthenLobbyMethod

Tim-eWLC1(config)#ip http authentication aaa exec-authorization AuthozLobbyMethod

Tim-eWLC1(config)#end

Quando você executa mudanças às Configurações HTTP, é o melhor reiniciar os serviços HTTP
e HTTPS:

Tim-eWLC1(config)#no ip http server

Tim-eWLC1(config)#no ip http secure-server

Tim-eWLC1(config)#ip http server

Tim-eWLC1(config)#ip http secure-server

Tim-eWLC1(config)#end

Linha VTY.

Tim-eWLC1(config)#line vty 0 15

Tim-eWLC1(config-line)#login authentication AuthenLobbyMethod

Tim-eWLC1(config-line)#authorization exec AuthozLobbyMethod

Tim-eWLC1(config-line)#end

Etapa 6. Defina o usuário remoto. O username criado no ISE para o embaixador da entrada tem
que ser definido como um nome de usuário remoto no WLC. Se o nome de usuário remoto não é
definido no WLC, a autenticação irá completamente corretamente, contudo, o usuário será
concedido com acesso direto ao WLC em vez somente do acesso aos privilégios do embaixador
da entrada. Esta configuração pode ser feita somente através do CLI.

CLI:

Tim-eWLC1(config)#aaa remote username lobby

Configurar o ISE - RAIO

Etapa 1. Adicionar o WLC ao ISE. Navegue ao > Add da administração > dos recursos de rede >
dos dispositivos de rede. O WLC precisa de ser adicionado ao ISE. Quando você adiciona o WLC



ao ISE, permita ajustes da autenticação RADIUS e configurar os parâmetros necessários
segundo as indicações da imagem.

Quando a janela de configuração abre, forneça um nome, o IP ADICIONA, permite ajustes da
autenticação RADIUS e sob o raio do protocolo incorpore o segredo compartilhado necessário.

Etapa 2. Crie o usuário do embaixador da entrada no ISE. Navegue ao > Add da administração >
do Gerenciamento de identidades > das identidades > dos usuários.

Adicionar ao ISE o nome de usuário e senha atribuído ao embaixador da entrada que cria os
usuários convidado. Este é o username que o administrador atribuirá ao embaixador da entrada.

Quando a janela de configuração abre, forneça o nome e a senha para o usuário do embaixador
da entrada. Também, assegure-se de que o estado esteja permitido.

Etapa 3. Crie um perfil da autorização dos resultados. Navegue ao > Add da política > dos
elementos > dos resultados > da autorização > da autorização dos perfis da política. Crie um perfil
da autorização do resultado a fim retornar ao WLC uma aceitação de acesso com os atributos
necessários segundo as indicações da imagem.

Assegure-se de que o perfil esteja configurado para enviar uma aceitação de acesso segundo as
indicações da imagem.



Você precisará de adicionar manualmente os atributos sob ajustes avançados dos atributos. Os
atributos são precisados a fim definir o usuário como embaixador da entrada e fornecer o
privilégio a fim permitir que o embaixador da entrada faça as mudanças necessários.

Etapa 4. Crie uma política a fim processar a autenticação. Navegue ao > Add da política > dos
grupos da política. As circunstâncias para configurar a política confiam na decisão do
administrador. A condição Acesso-username da rede e o protocolo de acesso da rede padrão são
usados aqui.

Éimperativo assegurar sob a política que da autorização o perfil configurado sob a
autorização dos resultados é selecionado, essa maneira você pode retornar os atributos
necessários ao WLC segundo as indicações da imagem.



Quando a janela de configuração abre configurar a política da autorização. A política de
autenticação pode ser deixada como o padrão.

Autentique o TACACS+ 

Configurar o TACACS+ no WLC

Etapa 1. Declare o server TACACS+. Crie o servidor de TACACS ISE no WLC.

GUI:

Navegue ao > segurança da configuração > ao AAA > aos server/grupos > ao TACACS+ > aos
server > + adicionam segundo as indicações da imagem.

Quando a janela de configuração abre, os parâmetros de configuração imperativos são o nome
do servidor TACACS+ (não tem que combinar o nome de sistema ISE/AAA), o ENDEREÇO IP DE
UM OU MAIS SERVIDORES CISCO ICM NT do servidor de TACACS e o segredo compartilhado.
Todo o outro parâmetro pode ser deixado o padrão ou pode ser configurado como necessário.



CLI:

Tim-eWLC1(config)#tacacs server TACACSLobby

Tim-eWLC1(config-server-tacacs)#address ipv4 192.168.166.8

Tim-eWLC1(config-server-tacacs)#key 0 Cisco123

Tim-eWLC1(config-server-tacacs)#end

Etapa 2. Adicionar o server TACACS+ a um grupo de servidor. Defina um grupo de servidor e
adicionar o server desejado TACACS+ configurado. Este será os server TACACS+ usados para a
autenticação.

GUI:

Navegue ao > segurança da configuração > ao AAA > aos server/grupos > ao TACACS > aos
grupos de servidor > + adicionam segundo as indicações da imagem.

Quando a janela de configuração abre, dê um nome ao grupo e mova os server desejados
TACACS+ da lista disponível dos server para a lista atribuída dos server.

CLI:

Tim-eWLC1(config)#aaa group server tacacs+ GroupTacLobby

Tim-eWLC1(config-sg-tacacs+)#server name TACACSLobby

Tim-eWLC1(config-sg-tacacs+)#end

Etapa 3. Crie uma lista do método de autenticação. A lista do método de autenticação define o
tipo de autenticação que é precisada e igualmente anexará o mesmos ao grupo de servidor que é
configurado. Igualmente reserva selecionar se a autenticação pode ser feita localmente no WLC
ou externo a um server TACACS+.

GUI:

Navegue ao > segurança da configuração > ao AAA > à lista de método > à autenticação AAA > +
adicionam segundo as indicações da imagem.



Quando a janela de configuração abre, forneça um nome, selecione o tipo opção como o início de
uma sessão e atribua o grupo de servidor criado previamente.

Tipo de grupo como o local.

GUI:

Se você seleciona o tipo de grupo como o “local”, o WLC primeira verificação se o usuário existe
no base de dados local e então reserva ao grupo de servidor somente se o usuário do
embaixador da entrada não é encontrado no base de dados local.

Nota: Esteja por favor ciente deste erro que CSCvs87163which é fixado em 17.3.

CLI:

Tim-eWLC1(config)#aaa authentication login AutheTacMethod local group GroupTacLobby

Tim-eWLC1(config)#end

Tipo de grupo como o grupo.

GUI:

Se você seleciona o tipo de grupo porque o grupo e nenhuma reserva à opção local verificada, o
WLC apenas verificarão o usuário contra o grupo de servidor e não verificarão dentro seu base de
dados local.

CLI:

Tim-eWLC1(config)#aaa authentication login AutheTacMethod group GroupTacLobby

Tim-eWLC1(config)#end

O tipo de grupo como o grupo e a reserva à opção local é verificado.

GUI:

Se você seleciona o tipo de grupo como o “grupo” e a reserva à opção local está verificada, o
WLC verificará o usuário contra o grupo de servidor e perguntará o base de dados local somente
se os tempos do servidor de TACACS para fora na resposta. Se o server envia uma rejeição, o
usuário não estará autenticado, mesmo se existe no base de dados local.

CLI:

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvs87163/


Tim-eWLC1(config)#aaa authentication login AutheTacMethod group GroupTacLobby local

Tim-eWLC1(config)#end

Etapa 4. Crie uma lista do método de autorização.

A lista do método de autorização definirá o tipo de autorização que é precisado para o
embaixador da entrada que neste caso será executivo. É anexada igualmente ao mesmo grupo
de servidor que é configurado. Está permitida igualmente selecionar se a autenticação é feita
localmente no WLC ou externo a um server TACACS+.

GUI:

Navegue ao > segurança da configuração > ao AAA > à lista de método > à autorização AAA > +
adicionam segundo as indicações da imagem.

Quando a janela de configuração abre, forneça um nome, selecione o tipo opção como o
executivo e atribua o grupo de servidor criado previamente.

Esteja ciente que o tipo de grupo aplica a mesma maneira que é explicado na divisória da lista do
método de autenticação.

CLI:

Tipo de grupo como o local.

Tim-eWLC1(config)#aaa authorization exec AuthozTacMethod local group GroupTacLobby

Tim-eWLC1(config)#end

Tipo de grupo como o grupo.

Tim-eWLC1(config)#aaa authorization exec AuthozTacMethod group GroupTacLobby

Tim-eWLC1(config)#end

O tipo de grupo como o grupo e a reserva à opção local é verificado.

Tim-eWLC1(config)#aaa authorization exec AuthozTacMethod group GroupTacLobby local

Tim-eWLC1(config)#end

Etapa 5. Atribua os métodos. Uma vez que os métodos são configurados, têm que ser atribuídos
às opções a fim entrar ao WLC para criar o usuário convidado tal como a linha VTY ou HTTP
(GUI). Estas etapas não podem ser executadas do GUI, daqui precisam de ser feitas do CLI.



Autenticação HTTP/GUI:

Tim-eWLC1(config)#ip http authentication aaa login-authentication AutheTacMethod

Tim-eWLC1(config)#ip http authentication aaa exec-authorization AuthozTacMethod

Tim-eWLC1(config)#end

Quando você faz mudanças às Configurações HTTP, é o melhor reiniciar os serviços HTTP e
HTTPS:

Tim-eWLC1(config)#no ip http server

Tim-eWLC1(config)#no ip http secure-server

Tim-eWLC1(config)#ip http server

Tim-eWLC1(config)#ip http secure-server

Tim-eWLC1(config)#end

Linha VTY:

Tim-eWLC1(config)#line vty 0 15

Tim-eWLC1(config-line)#login authentication AutheTacMethod

Tim-eWLC1(config-line)#authorization exec AuthozTacMethod

Tim-eWLC1(config-line)#end

Etapa 6. Defina o usuário remoto. O username criado no ISE para o embaixador da entrada tem
que ser definido como um nome de usuário remoto no WLC. Se o nome de usuário remoto não é
definido no WLC, a autenticação irá completamente corretamente, contudo, o usuário será
concedido com acesso direto ao WLC em vez somente do acesso aos privilégios do embaixador
da entrada. Esta configuração pode ser feita somente através do CLI.

CLI:

Tim-eWLC1(config)#aaa remote username lobbyTac

Configurar o ISE - TACACS+

Etapa 1. Permita o dispositivo Admin. Navegue à administração > ao sistema > ao
desenvolvimento. Antes que você continue mais, seleto permita o serviço Admin do dispositivo e
assegure-se de que o ISE esteja permitido segundo as indicações da imagem. 



Etapa 2. Adicionar o WLC ao ISE. Navegue ao > Add da administração > dos recursos de rede >
dos dispositivos de rede. O WLC precisa de ser adicionado ao ISE. Quando você adiciona o WLC
ao ISE, permita ajustes da autenticação TACACS+ e configurar os parâmetros necessários
segundo as indicações da imagem.

Quando a janela de configuração abre para fornecer um nome, o IP ADICIONA, permite ajustes
da autenticação TACACS+ e incorpora o segredo compartilhado necessário.

Etapa 3. Crie o usuário do embaixador da entrada no ISE. Navegue ao > Add da administração >
do Gerenciamento de identidades > das identidades > dos usuários. Adicionar ao ISE, o nome de
usuário e senha atribuído ao embaixador da entrada que criará os usuários convidado. Este é o
username que o administrador atribui ao embaixador da entrada segundo as indicações da
imagem.



Quando a janela de configuração abre, forneça o nome e a senha para o usuário do embaixador
da entrada. Também, assegure-se de que o estado esteja permitido.

Etapa 4. Crie um perfil dos resultados TACACS+. Navegue aos elementos dos centros de
trabalho > da administração > da política do dispositivo > aos resultados > aos perfis
TACACS segundo as indicações da imagem. Com este perfil, retorne os atributos necessários ao
WLC a fim colocar o usuário como um embaixador da entrada.

Quando a janela de configuração abre, forneça um nome ao perfil, igualmente configuram um
padrão privilegiou 15 e um atributo feito sob encomenda como o tipo imperativo, nomeia como o
USER-tipo e o valor entrada-admin. Também, deixe o tipo comum da tarefa ser selecionado como
o shell segundo as indicações da imagem.



Etapa 5. Crie um grupo da política. Navegue aos centros de trabalho > aos grupos da política
Admin da administração do dispositivo > do dispositivo segundo as indicações da imagem. As
circunstâncias para configurar a política confiam na decisão do administrador. Para este
documento, a condição Acesso-username da rede e o protocolo Admin do dispositivo do padrão
são usados. É imperativo assegurar sob a política da autorização que o perfil configurado sob a
autorização dos resultados está selecionado, essa maneira que você pode retornar os atributos
necessários ao WLC.

Quando a janela de configuração abre, configurar a política da autorização. A política de
autenticação pode ser deixada como o padrão segundo as indicações da imagem.



Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

show run aaa

show run | sec remote

show run | sec http

show aaa method-lists authentication

show aaa method-lists authorization

show aaa servers

show tacacs

Isto é como o embaixador GUI da entrada olha como após a autenticação bem sucedida.

Troubleshooting

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua
configuração.

Autentique o RAIO

Para a autenticação RADIUS, estes debugam podem ser usados:

Tim-eWLC1#debug aaa authentication

Tim-eWLC1#debug aaa authorization

Tim-eWLC1#debug aaa attr

Tim-eWLC1#terminal monitor

Assegure-se de que a lista de método direita esteja selecionada debugar. Também, os atributos
necessários são retornados pelo server ISE com o nome de usuário correto, o USER-tipo e o
privilégio.



Feb 5 02:35:27.659: AAA/AUTHEN/LOGIN (00000000): Pick method list 'AuthenLobbyMethod'

Feb 5 02:35:27.681: ADD-DELETE: AAA/ATTR(00000000): add attr: sublist(0x7FBA5500C860) index(0):

7FBA5500C870 0 00000081 username(450) 5 lobby

Feb 5 02:35:27.681: ADD-DELETE: AAA/ATTR(00000000): add attr: sublist(0x7FBA5500C860) index(1):

7FBA5500C8B0 0 00000001 user-type(1187) 4 lobby-admin

Feb 5 02:35:27.681: ADD-DELETE: AAA/ATTR(00000000): add attr: sublist(0x7FBA5500C860) index(2):

7FBA5500C8F0 0 00000001 priv-lvl(335) 4 15(F)

Feb 5 02:35:27.683: %WEBSERVER-5-LOGIN_PASSED: Chassis 1 R0/0: nginx: Login Successful from host

192.168.166.104 by user 'lobby' using crypto cipher 'ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256'

Autentique o TACACS+

Para a autenticação TACACS+, isto debuga pode ser usado:

Tim-eWLC1#debug tacacs

Tim-eWLC1#terminal monitor

Assegure-se de que a autenticação esteja processada com o nome de usuário correto e IP ISE
ADICIONE. Também, o estado “PASSAGEM” deve ser considerado. No mesmos debugar,
mesmo após a fase de autenticação, o processo da autorização será apresentado. Nesta
autorização, a fase assegura-se de que o nome de usuário correto esteja usado junto com o IP
correto ISE ADICIONE. Desta fase, você deve poder ver os atributos que são configurados no
ISE que indica o WLC como um usuário do embaixador da entrada com o privilégio direito.

Exemplo da fase de autenticação:

Feb 5 02:06:48.245: TPLUS: Queuing AAA Authentication request 0 for processing

Feb 5 02:06:48.245: TPLUS: Authentication start packet created for 0(lobbyTac)

Feb 5 02:06:48.245: TPLUS: Using server 192.168.166.8

Feb 5 02:06:48.250: TPLUS: Received authen response status GET_PASSWORD (8)

Feb 5 02:06:48.266: TPLUS(00000000)/0/7FB7819E2100: Processing the reply packet

Feb 5 02:06:48.266: TPLUS: Received authen response status PASS (2)

Exemplo da fase da autorização:

Feb 5 02:06:48.267: TPLUS: Queuing AAA Authorization request 0 for processing

Feb 5 02:06:48.267: TPLUS: Authorization request created for 0(lobbyTac)

Feb 5 02:06:48.267: TPLUS: Using server 192.168.166.8

Feb 5 02:06:48.279: TPLUS(00000000)/0/7FB7819E2100: Processing the reply packet

Feb 5 02:06:48.279: TPLUS: Processed AV priv-lvl=15

Feb 5 02:06:48.279: TPLUS: Processed AV user-type=lobby-admin

Feb 5 02:06:48.279: TPLUS: received authorization response for 0: PASS

Os exemplos debugar mencionados previamente para o RAIO e o TACACS+ têm as etapas
chaves para um login bem-sucedido. Debuga são mais verboso e a saída será mais grande. A fim
desabilitar debuga, este comando pode ser usado:

Tim-eWLC1#undebug all
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