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Výzvy při rozhodování o firemní síti 

Jaké platformy použít? 
Na každé místo v síti mám více kandidátů 

Catalyst 2960S 

Catalyst 3750X 
Catalyst 6500 

Nexus 7000 

Catalyst 4900 

Rád bych navrhl a zprovoznil firemní síť, ALE … 

Lze využít nějaké best practices? 

Jak budu síť spravovat? 

Jakým způsobem vše poskládat? 

Jak udělat návrh a síť zprovoznit 
co nejrychleji? 

Jak mám vědět, co budu od sítě 
potřebovat v budoucnosti? 
Jak toho dosáhnout bez 
zbytečných redesignů, změn a 
úprav? 
 ASR1000 

Cisco3945E 

WAE-7341 



Snažme se zabránit přístupu jako např.: 

Žádná	  
hierarchie	  

Nízká	  výkonnost	  

Ob7žná	  iden9fikace	  
a	  izolace	  problému	  

Různá	  místa	  	  
ohrožující	  funkčnost	  
celého	  systému	  
(single	  points	  of	  	  
failure)	  



Cisco Smart Business Architecture 

Přehled vlastností 

§  Flexibilní architektura umožňující snadné migrace a rozšiřování v závislosti 
na růstu organizace. 

§  Jedna architektura s možností škálování pro různé velikosti organizací. 

§  Několik úrovní vyhovujících různým typům požadavků organizace bez potřeby 
měnit síťovou architekturu. 

§  Referenční design, otestováno, podporováno Cisco. 

§  Komplexní podpora pro snadné nasazení drátových i bezdrátových 
přístupových sítí pro data či hlas, vzdálené uživatele či hosty. 

§  Bezpečnost a vysoká dostupnost pro firemní informační zdroje a 
internetové aplikace. 

§  Zlepšení výkonnosti sítě a snižování provozních nákladů s využitím služeb 
jako je např. optimalizace provozu ve WAN. VÝKONNÁ 

BEZPEČNÁ 

TESTOVANÁ 

OPTIMALIZOVANÁ 

FLEXIBILNÍ 

KOMPLEXNÍ 



Vycházíme těchto z principů 

Flexibilita a rozšiřitelnost Snadná implementace 

Odolnost a bezpečnost 

Jednoduchost 
správy 

Připravenost na nasazení  
Advanced Technologií 



Cisco Smart 
Business 

Architecture  
– 

přehled  
architektury 



Cisco Smart Business Architecture – referenční materiály 
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Představení SBA 
 
Příklad: Přístupová vrstva 



Hierarchický síťový design 

•  Každá vrstva má svou specifickou roli 

•  Modulární návrh – stavební bloky 

•  Jednoduše se rozvíjí, snadno pochopí, 
dobře troubleshootuje 

•  Malé oblasti s možností vzniku chyb – 
jasně oddělené, umožňující izolaci 

•  Umožňuje rozdělování zátěže 

•  Zajišťuje odolnost 

Stavební bloky 
Access 

Distribution 

Core 

Distribution 

Access 



Přístupová vrstva 
§  Ethernet network access 
§  Wired 10/100/1000 
§  Wireless 802.11a/b/g/n 

§  Simplified and flexible design 
§  Layer 2 edge for applications that require spanned VLANs 
§  Avoid Spanning Tree loops for resiliency 

§  Policy enforcement point 
§  Secure network and applications from malicious attacks 
§  Packet marking for QoS 

§  Advanced Technologies support 

§  Deliver PoE services: 802.3af(PoE), 802.3at(PoE+), and Cisco  
Universal POE (UPOE – 60watts per port) 

§  QoS enforcement to protect multimedia applications 



Zásady návrhu přístupové vrstvy 
•  Uniform deployment in the network 

•  A common deployment method is used for all access layer devices in the design  
Whether they are located in the headquarters or at a remote site.  

•  A single interface configuration is used for a standalone computer, an IP phone, or an IP 
phone with an attached computer.  

•  The LAN access layer is configured as a Layer 2  
All Layer 3 services provided by directly connected distribution layer switch or router.  

Wireless 
Access Point 

User IP Phone 
Access 
Switch 

Distribution 
Switch 

OR 
Remote 
Router 



Platformy pro přístupovou vrstvu 

•  Fixed configuration 
stackable switch with 
central config and control  

•  Modular Uplinks and   
power supplies 

•  StackWise Plus and 
StackPower 

•  Up to 9 switches in a stack 

•  Subsecond uplink failure 
recovery  

•  PoE and PoE+ 

Catalyst	  2960-‐S	  Catalyst	  3750-‐X	  
and	  3560-‐X	  

•  Fixed configuration 
stackable switch with 
central config and control  

•  Up to 4 switches in a stack  

•  Stack Module Required 

•  Stack or stack member 
failure recovery max 1 -2 
seconds  

•  PoE and PoE+ 

Catalyst	  4500-‐E	  
w/	  Supervisor	  7L-‐E	  

•  Modular switch with 1:1 
redundancy for all critical 
systems (supervisors, 
power supplies, fans) 

•  Stateful switchover 
provides subsecond 
supervisor recovery  

•  Multiple Ethernet 
Connectivity options (fiber 
or copper with various 
densities) 

•  In-Service Software 
Upgrades 

•  PoE, PoE+,  and UPOE 
•  Energy Efficient Ethernet 



Platformě závislá konfigurace (příklad) 
•  Catalyst 3750-X and 2960-S Resiliency 
•  Stack Master provides central control over multiple Catalyst 2960S or 3750X Series 

switches configured in a stack 

•  To increase resiliency in a 3750X or 2960S Stack of three or more switches: 

Single Logical Switch 

S3 S2 S1 

Single Logical Switch 

Configure the stack MASTER  
on a switch that does not  
have uplinks configured 

 

S3 S2 S1 

MASTER 

Creates	  	  
double	  failure	  

Ensure that the original stack master MAC 
address remains the stack MAC address 
after a failure to prevent protocol restart 

 

stack-mac persistent timer 0  
 

 

 

MASTER 
MAC=00:BB:AA:CC:DD:FF 

switch [switch number] priority 15 
 

 

 



Globální konfigurace (příklad) 

•  Catalyst 3750-X and 2960-S Resiliency 

•  The Data VLAN provides access to the network for all  
attached devices other than IP Phones.   

•  The Voice VLAN provides access to the network for  
IP Phones.  

•  The Management VLAN provides in-band access to  
the network for the switches management interface.  

vlan 10 
  name Data 
vlan 20 
  name Voice 
vlan 30 
  name Management Note: The management VLAN is never 

configured on user facing interfaces  



Rozhraní pro připojení uživatelů (příklad) 
•   Access Switch Configuration 
•  The host interface configuration supports PCs, phones, or  

wireless access points.  

•  A single port profile for all access ports 

•  Where only end-device connectivity is provided at the access layer, shorten the time it 
takes for the interface to go into a forwarding state by enabling portfast, disable 802.1q 
trunking, and disable channel grouping.  

•     

•  To enable QoS, use the SBA configured Macro 

interface range [interface type] [port number]–[port number] 
  switchport access vlan [data vlan] 
  switchport mode access 
  switchport voice vlan [voice vlan] 
 

switchport host 

macro apply AccessEdgeQoS 

Wireless 
Access Point 

User IP Phone 
Access 
Switch 



Konfigurace připojení do distribuční vrstvy (příklad) 
•  Trunk Configuration 
•  An 802.1Q trunk is used for the connection to the upstream device 

Allows upstream device to provide the Layer 3 services to all the VLANs defined on the access layer 
switch.  
VLANs allowed on the trunk are pruned to only the VLANs that are active on the access switch.  
DHCP Snooping and ARP Inspection are set to trust.  

•  When using EtherChannel the interface type will be port-channel and the number must 
match channel-group configured in EtherChannel Configuration.  

interface port-channel 10 
 switchport trunk encapsulation dot1q 
 switchport trunk allowed vlan [data],[voice],[mgmt] 
 switchport mode trunk  
 ip arp inspection trust  
 ip dhcp snooping trust 
 logging event link-status 
 no shutdown 
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SMART Solutions 



Chytrá řešení pro středně velké firmy 
•  Adresují typické potřeby firem v daném segmentu 

•  Orientována na zákazníky v Evropě 

•  Vhodně vybrané a poskládané produkty s návodem, jak zajistit funkcionalitu 

•  Vychází z referenční architektury a ověřených designových doporučení 

•  Středně velké podniky: typicky 250 – 1000 zaměstnanců 

•  V rámci konference prezentováno 
Kompaktní a přesto agilní datové centrum 
Snadná cesta ke službám Unified Communications 
Na síťovou infrastrukturu chytře 

•  Další chytrá řešení 
Remote Expert Smart Solution, VXI Smart Solution, FlexPod Smart Solution 
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Na BYOD chytře 



BYOD Smart Solution – BYOD 2.1 CVD  
•  Registrace a provisioning certifikátů pomocí Cisco ISE 1.1.1 

•  Zařízení připojená pomocí drátově, bezdrátově a vzdáleným přístupem 

•  Podpora klientů s operačními systémy Android, iOS, Windows, Mac 

•  Využití Cisco AnyConnect 

•  Identifikace zařízení profilováním, prostřednictvím whitelistu 

•  Autentizace všech zařízení digitálnímí certifikáty 

•  Autentizace uživatelů a zařízení 

•  Správa ztracených a zcizených zařízení 

•  Hostitelský přístup 

•  Síťová správa využívající Cisco Prime NCS (Prime Infrastructure) 



BYOD Smart Solution – BYOD 2.2 CVD  

•  Rozšíření BYOD konceptu do pobočkové sítě 

•  Návrh bezdrátové části s využitím FlexConnect 

•  Podpora omezení provozu pomocí rate-limiting  
pro připojené hosty 

•  Správa infrastruktury s využitím Cisco Prime  
Infrastructure 1.2 

•  Implementace Cisco ISE v obou režimech – standalone 
i distributed (Administration, Monitoring, Policy Service) 



Variability doporučení návrhu BYOD řešení 

Prostředí vyžadující 
těsné řízení 

 
 
 

 
Pouze firemní zařízení 

Zákaz určitých zařízení 

Zajištění základních 
služeb 

Hostitelský přístup 
 
 
 

Více typů zařízení 

Pouze Internet 

Nativní firemní aplikace,  
Plný přístup 

 
 

 

Jakákoliv zařízení, 
jakékoliv vlastnictví 

IT Whitelist 

RESTRIKCE PLNÝ ČÁSTEČNÝ ZÁKLADNÍ/GUEST 

Podpora vybraných  
služeb, On-Boarding a 

bezpečnost 
 
 
 

Různé typy zařízení + různé 
přístupové metody 

Vybrané firemní aplikace 
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Příklady vzorových 
scénářů 



Komponenty řešení – návrh WLC 
•  5508 cluster v kampusu 

•  7500 Flex cluster pro pobočky 

•  Možné dva modely nasazení: 
Centralizovaný – veškerý provoz je tunelován 
na WLC a potom směrován do cílové sítě 
FlexConnect – lokální přepínání na pobočkách 

•  Nakonfigurovány 3 ACL 
ACL_Provisioning 

 Povoluje jen kominukaci stanice <> ISE, stanice <> DNS, DHCp server 
ACL_Internet_Only 

 Zakazuje komunikaci do všech vnitřních sítí, povoluje komunikaci 
 stanice do Internetu 

ACL_BranchXY_ACL_Partial_Access 
 Povoluje komunikaci stanice do Internetu a vybraných interních sítí 

 



Doporučené VLAN na pobočce 

•  Uživatel je přiřazen do patřičné VLAN podle typu přístupu 

•  VLANy musí být předkonfigurovány a jsou dynamicky přidělovány 

•  Správný VLAN je nastavena ISE na základě autorizační politiky 



Mapování VLAN a ACL na WLC 

•  Konfigurace WLC je názorně dokumentována v příkladech: 

•  Svázání FlexConnect ACL 
a příslušných VLAN 

•  VLAN 11 a odchozí ACL 
Branch1_ACL_Partial_Access 



ISE – Pravidla ověřovací politiky pro plný přístup 

•  Pro plný přístup musí být splněno: 
Zařízení je registrováno 
Přihlašovaný uživatel je z AD skupiny 
BYOD_Access  

•  Následně je nastaven autorizační  
profil pro koncové zařízení v závislosti 
na lokalitě 



Přístupový přepínač – nastavené ACL 

•  ACL-DEFAULT umožňuje zařízení  
získat pouze 

IP adresu pomocí DHCP 
Realizovat DNS lookup 
Testovat konektivitu přes ICMP 
Download souboru přes TFTP (PXE) 

•  ACL-WEBAUTH-REDIRECT zajišťuje  
přesměrování provozu během nastavování 
klienta 

Neumožňuje přesměrovat DNS 
Přesměrovává HTTP a HTTPS 
 

ip access-list extended ACL-DEFAULT 
 permit udp any eq bootpc any eq bootps 
 permit udp any any eq domain 
 permit icmp any any 
 permit udp any any eq tftp 
 deny   ip any any log 

ip access-list extended ACL-WEBAUTH-REDIRECT 
 deny   udp any any eq domain 
 permit tcp any any eq www 
 permit tcp any any eq 443 



Přepínač – konfigurace portu pro Low Impact Mode 
•  Flex-Auth konfigurace na každém portu 

podporuje jak dot1x, tak po uplynutí 
timeout také dot1x MAB 

•  Pokud dojde při autentizaci k chybě, bude 
zařízení umožněn přístup omezený 
ACL-DEFAULT 

•  Nově detekované zařízení bude podchyceno 
a nastaveno pomocí MAB a přesměrování 
(provisioning + enrollment) 

interface GigabitEthernet0/1 
 switchport access vlan 15 
 switchport mode access 
 ip access-group ACL-DEFAULT in 
 authentication event fail action next-method 
 authentication host-mode multi-auth 
 authentication open 
 authentication order dot1x mab 
 authentication priority dot1x mab 
 authentication port-control auto 
 authentication violation restrict 
 mab 
 dot1x pae authenticator 
 dot1x timeout tx-period 10 
 spanning-tree portfast 
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Onboarding 



Rámcový pohled na self-registraci zařízení 
•  Uživatel se připojí k Provisioning SSID 

•  ISE provede ověření uživatele, provedeno 
přesměrování webového prohlížeče na guest 
portál 

•  Uživatel doplní informace pro předvyplněnou 
MAC zařízení (popis) 

•  Je stažen a nainstalován Supplicant 
Provisioning Wizard 

•  Dojde k nastavení suplikantu a certifikátu 
na zařízení 

•  Iniciuje se CoA 

•  Zařízení je re-asociováno do BYOD_Employee SSID uživatel se autentizuje EAP-TLS 



On-boarding zařízení s OS Android (dvojice SSID) 

3
3 

Employee 

User	  clicks	  Register	  

Redirect	  browser	  to	  h6p://play.google.com	  (Session:DeviceOS=Android)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Download	  Supplicant	  Provisioning	  Wizard	  (SPW)	  app	  from	  Google	  Playstore	  

App	  sends	  request	  to	  h6p://DFG/auth/discovery	  

SSID = BYOD_Employee / EAP-TLS 

RegisteredDevices 

CerLficate	  sent	  to	  ISE	  

SCEP	  to	  MS	  Cert	  Authority	  CSR	  sent	  to	  ISE	  

ISE	  sends	  User	  CerLficate	  to	  Android	  Device	   User Cert Issued 

CN	  =	  Employee	  
SAN	  =	  00-‐0a-‐95-‐7f-‐de-‐06	  	  

ISE	  sends	  Device	  BYOD_Profile	  to	  Android	  Device	  

Device	  RegistraLon	  

Download	  SPW	  

Device	  Provisioning	  

CoA	  to	  WLC	  

Access-‐Request	  

NSP	  Redirect	  /	  Redirect	  ACL	  =	  ACL_Provisioning	  Posture-Required state 

User	  opens	  browser	  

CWA	  login	  

Posture-Required state 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  User	  installs	  applicaLon	  and	  launches	  	  

Redirect	  Discovery	  to	  ISE	  

RUN state 

Connect	  using	  EAP-‐TLS	  

PSN 

SSID = BYOD_Provisioning / CWA CWA	  Redirect	  /	  Redirect	  ACL	  =	  ACL_Provisioning	  

Redirect	  to	  ISE	  for	  CWA	  

CWA	  login	  successful	  /	  Redirect	  to	  NSP	  Portal	  

Access-‐Accept	  

Sample	  WLC	  ACL=ACL_Provisioning	  
permit	  udp	  any	  any	  dns	  
permit	  tcp	  any	  <ISE_PSN>	  
deny	  ip	  any	  <internal_network>	  
permit	  tcp	  any	  74.125.0.0	  255.255.0.0	  
permit	  tcp	  any	  173.194.0.0	  255.255.0.0	  
permit	  tcp	  any	  206.111.0.0	  255.255.0.0	  
deny	  ip	  any	  any	  
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Ztracená či zcizená 
zařízení 



Blacklistace zařízení 

•  Proces zabránění zařízení v přístupu do sítě 

•  Může být provedena jak administrátorem, tak samotným uživatelem 

•  Uživatel má možnost blacklistované zařízení reaktivovat 

•  MAC adresa zařízení je při blacklistaci zařazena do BlackList identity group 

•  Komunikace iniciovaná uživatelem je přesměrována na web portál 



Autorizační profil pro Blacklist 

Příklad URL, kam je uživatel 
přesměrován 

•  Podmínkou je existence 
ACL „BLACKHOLE“ na WCS, 
který vynutí přesměrování 



Portál “Moje zařízení” 
•  Zařízení přidělená nebo vlastněná uživatelem 

•  Uživatel může kterékoliv zařízení označit jako 
ztracené 

•  Uživatel má možnost reaktivovat nalezené zařízení 

Přístup	  je	  zařízení	  odepřen	  okamžitě	  



Manuální blacklistace ze strany administrátora 

•  Zařízená může být ručně zařazeno  
do Blacklist  identity group 

•  Pokud je uživatel připojen, využije se  
RADIUS Active Sessions report na  
iniciaci CoA  



Blacklistace drátových zařízení 
•  Vytvořit dACL „BLACKHOLE_ACL”, který  

umožní uživateli přístup pouze k ISE a AD 

•  Vytvořit URL Redirect ACL „BLACKHOLE”,  
který bude použit pro přesměrování http a  
https provozu 

•  Vytvořit autorizační profil  
„BLACKHOLE_WIRED_ACCESS”, kterým 
se dACL(BLACKHOLE_ACL),  
url-redirect-acl (BLACKHOLE) a redirect-link 
předá přepínači 

•  Vytořit nové pravidlo v autorizační politice,  
které pro blacklistované zařízení nastaví autorizační profil “Blackhole_Wired_Access” 
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Vzdálený přístup 



Předpoklady pro využití vzdáleného přístupu 

•  Koncept BYOD umožňuje vzdálený přístup 
pro všechna koncová zařízení 

•  Adaptive Security Appliance (ASA) je vyžita  
jako SSL VPN koncentrátor pro zakončení 
VPN spojení 

•  Pro ověřování stanic je využita dvoufaktorová 
autentizace (RSA SecurID) a digitální certifikáty 

•  Stanice musí být nastavovány pro vzdálený 
přístup v centrální lokalitě. 



•  Stanice iniciuje VPN spojení prostřednictvím AnyConnect klienta 

•  ASA provede dvoufaktorovou autentizaci 
 1) Ověří digitální certifikát   2) Ověří jméno a heslo 

•  Kombinace jméno a heslo je odeslána ISE 

•  ISE využije pro ověření uživatele RSA identity store 

•  Výsledek ověřovacího procesu je odeslán zpět uživateli 

Stanice	  i	  ASA	  musí	  mít	  své	  cer9fikáty	  od	  stejného	  CA	  serveru	  

Toky při sestavování vzdáleného VPN připojení 
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Správa sítě 
využívající BYOD 



Prime Infrastructure – jednotný systém pro správu 

•  Uživatel ~ Zařízení ~ Okamžik ~ Místo ~ Identita ~ Politika ~ Aplikace ~ Zkušenost 

•  Pevná i bezdrátová infrastruktura spravována společně 

•  Koncový uživatel ve středu dění 

•  Vhled do sítě a zajištění dostupnosti a výkonnosti aplikací 

•  Veškeré potřebné informace na jedné obrazovce 

•  Podpora pro všechny fáze životního cyklu 

•  Rychlost a efektivitě správy sítě 

•  Snížení provozních nákladů 



Interakce BYOD v Cisco PI 

Kdy	  

Co	  /	  Kde	  

Kdo	  
PRIME	  

ISE	  

WLC	   Přepínač	  

MSE	  

Cisco Identity Services 
Engine  

Klíčová komponenta 
BYOD pro autorizaci 
uživatelů a zařízení a 
řízení přístupu do sítě. 

  ISE poskytuje Prime 
informace o uživatelích. 

 

Cisco Mobility 
Services Engine  

Doplňuje Prime aktuální 
a historické lokalizační 

údaje pro všechna 
mobilní zařízení. 

Cisco Wireless 
LAN Controller  

Poskytuje Prime 
informace o všech 

bezdrátových 
zařízeních. 

Přepínač 

Přístupové 
přepínače poskytují 
Prime informace o 
všech připojených 

drátových 
zařízeních. 

 

PRIME	  	  
Infrastructure	  

Systém,	  který	  
konsoliduje	  
informace	  o	  
uživatelích	  a	  

zařízeních	  ze	  všech	  
čtyřech	  komponent.	  



Ilustrační vyobrazení 



Ilustrační vyobrazení 



Ilustrační vyobrazení 
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Nové výzvy 



Další evoluce Cisco BYOD CVD 
•  Vybraná témata aktuálně neobsažená ve stávající verzi CVD (2.2): 

Integrace ze 3rd party Mobile Device Management systémy 
Sjednocený přístup (Converged Access, Converged Access Management) 
Nasazení Application Visibility & Control (AVC) v mobilním prostředí 
Integrace Jabber klienta na mobilních zařízeních v rámci BYOD 

•  Cisco Validated Design (CVD) prezentuje ověřenou architekturu včetně  
Designových doporučení a postupů pro nasazení řešení 
Vzorových konfigurací 
Doporučených a testovaných verzí SW 
Modelů a konfigurací HW 
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Shrnutí 



Rozumný přístup k návrhu infrastruktury 
•  Referenční architektura – Cisco Smart Business Architecture 

Snadná implementace 
Flexibilita a rozšiřitelnost 
Odolnost a bezpečnost 
Jednoduchost správy 
Připravenost na nasazení Advanced Technologií 

•  Chytrá řešení pro středně velké firmy 

•  BYOD jako součást chytré infrastruktury 
Plná podpora požadavků BYOD trendu nebo jen ochrana firemní infrastruktury před nefiremními 
zařízeními 
Návrh a implementace podle ověřeného referenčního designu 

•  Navrhujme a implementujme chytře podle vyzkoušených vzorů 
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Diskutované 
odkazy 



Reference 
•  Cisco Smart Business Architecture 

http://www.cisco.com/go/sba 

•  Cisco Bring Your Own Device (BYOD) Smart Solution Design Guide 
http://www.cisco.com/go/byoddesign 

•  Zkušební verze nástrojů pro správu 
http://www.cisco.com/go/nmsevals 
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Otázky a odpovědi 

Zodpovíme též v “Ptali jste se” v sále LEO v 17:45 – 18:30 

e-mail: connect-cz@cisco.com 
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Prosíme, ohodnoťte  
tuto přednášku. 
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Děkujeme za pozornost. 


