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Introduction

Este documento fornece uma configuração de exemplo das etapas para configurar o Beacon e o
ACS para permitir que os dispositivos Cisco configurados para MAB autentiquem dispositivos não
compatíveis com 802.1X de forma eficiente e eficaz na rede autenticada.

A Cisco implementou um recurso chamado MAC Authentication Bypass (MAB) em seus switches,
bem como o suporte necessário no ACS para acomodar endpoints nas redes habilitadas para
802.1X que não conseguem se autenticar através do 802.1X. Essa funcionalidade garante que os
terminais que tentam se conectar à rede 802.1X habilitada que não estão equipados com a
funcionalidade 802.1X, por exemplo, não têm um suplicante 802.1X funcional, possam ser
autenticados antes da admissão, bem como que a política básica de uso da rede seja aplicada
em toda a conexão.

O MAB permite que a rede seja configurada para admitir dispositivos identificados com o uso de
seu endereço MAC como a credencial primária quando o dispositivo não participa do protocolo
802.1X. Para que o MAB seja implantado e utilizado com eficiência, o ambiente deve ter um meio
de identificar os dispositivos no ambiente que não são capazes de autenticação 802.1X e manter
um banco de dados atualizado desses dispositivos ao longo do tempo, à medida que ocorrem
mudanças, adições e alterações. Essa lista precisa ser preenchida e mantida manualmente no



Servidor de autenticação (ACS) ou por algum meio alternativo para garantir que os dispositivos
que autenticam no MAC sejam concluídos e válidos a qualquer momento.

O perfil de endpoint Beacon pode automatizar o processo de identificação de endpoints não
autenticados, aqueles sem suplicantes 802.1X e a manutenção da validade desses endpoints em
redes de escala variável na funcionalidade de perfil de endpoint e monitoramento de
comportamento. Por meio de uma interface LDAP padrão, o sistema Beacon pode servir como
um banco de dados externo ou diretório dos endpoints a serem autenticados por meio do MAB.
Quando uma solicitação MAB é recebida da infraestrutura de borda, o ACS pode consultar o
sistema Beacon para determinar se um determinado endpoint deve ou não ser admitido à rede
com base nas informações mais atuais sobre o endpoint conhecido por Beacon, a fim de evitar a
necessidade de configuração manual.

Consulte o NAC: Exemplo de integração LDAP com ACS 5.x e posterior para obter mais
informações e uma configuração semelhante usando o ACS 5.x e posterior.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

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

Switch Cisco 3750 com 12.2(25)SEE2●

Cisco Secure Access Control Server para Windows 4.1●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any
command.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Informações de Apoio

O MAB é uma funcionalidade essencial para o suporte dinâmico de dispositivos como
impressoras, telefones IP, aparelhos de fax e outros dispositivos que não são compatíveis com
802.1X no ambiente após a implantação do 802.1X. Sem um recurso MAB, as portas de acesso à
rede que fornecem conectividade a endpoints não compatíveis com 802.1X devem ser
provisionadas estaticamente para não tentar a autenticação 802.1X ou através do uso de outros
recursos que fornecem opções de política muito limitadas. Por razões óbvias, isso não é
escalável em ambientes corporativos de grande porte. Com o MAB habilitado em conjunto com
802.1X em todas as portas de acesso, endpoints conhecidos não compatíveis com 802.1X podem
ser movidos para qualquer lugar no ambiente e ainda se conectam de forma confiável (e segura)
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à rede. Como os dispositivos admitidos na rede estão sendo autenticados, diferentes políticas
podem ser aplicadas a diferentes dispositivos

Além disso, endpoints não compatíveis com 802.1X que não são conhecidos no ambiente, como
laptops que pertencem a visitantes ou contratados, podem ter acesso restrito à rede por meio do
MAB, se desejado.

Como o nome sugere, o desvio da autenticação MAC utiliza o endereço MAC do ponto final como
a credencial primária. Com o desvio de autenticação MAC ativado em uma porta de acesso, se
um endpoint se conectar e não responder ao desafio de autenticação 802.1X, a porta será
revertida para o modo MAB. O switch que tenta o MAB de um endpoint faz uma solicitação
RADIUS padrão ao ACS com o MAC da estação. Ele tenta se conectar à rede e solicita a
autenticação do endpoint do ACS antes da admissão do endpoint à rede.

Configuração

Diagrama de Fluxos

Este fluxograma da documentação da Cisco Systems ilustra como o MAB é utilizado em conjunto
com a autenticação 802.1X na infraestrutura de borda da Cisco, à medida que novos endpoints
tentam se conectar à rede.

Este documento usa este fluxo de trabalho de Fluxograma:

Figura 1: Fluxo de autenticação



O ACS pode ser configurado para utilizar seu próprio banco de dados interno ou um servidor
LDAP externo para autenticar solicitações de usuários de endereços MAC. O sistema de Perfil de
Ponto Final de Beacon está totalmente habilitado para LDAP por padrão e pode ser utilizado pelo
ACS para autenticar solicitações de usuários de endereços MAC através da funcionalidade LDAP
padrão. Como o Beacon automatiza a descoberta e a criação de perfis de todos os endpoints na
rede, o ACS pode consultar o Beacon por meio do LDAP para determinar se o MAC deve ser
admitido na rede e em que grupo o endpoint deve ser mapeado. Isso automatiza e aprimora
significativamente o recurso MAC Authentication Bypass (desvio de autenticação MAC),
particularmente em ambientes de grandes empresas.

Por meio da funcionalidade de monitoramento comportamental fornecida pelo Beacon, os
dispositivos que se observa que comportam de forma inconsistente com os perfis habilitados para
MAB são transferidos de 4 perfis habilitados para LDAP e, posteriormente, falham na próxima
tentativa de reautenticação regular.



Configuração do sistema de perfil de ponto de extremidade de beacon para MAB

A configuração do sistema Beacon para integração com o ACS para fins de suporte MAB é
simples, pois a funcionalidade LDAP é habilitada por padrão. A principal tarefa de configuração é
identificar os perfis que contêm endpoints que são desejados para serem autenticados através do
MAB no ambiente e, em seguida, habilitar esses perfis para LDAP. Geralmente, os perfis de
beacon, que contêm dispositivos de propriedade da organização, devem ter acesso à rede
quando vistos em uma porta, mas que são conhecidos por não serem autenticados através do
802.1X. Normalmente, esses são perfis que contêm impressoras, telefones IP ou UPSs
gerenciáveis como exemplos comuns.

Se as impressoras com perfil por Beacon foram colocadas em um perfil chamado Impressoras e
Telefones IP em um perfil chamado Telefones IP, por exemplo, esses perfis precisam ser
ativados para LDAP, de modo que os endpoints colocados nesses Perfis resultem em
autenticação bem-sucedida como Telefone IP e Impressoras conhecidas no ambiente através de
MAB. Se você habilitar um perfil para LDAP, isso exigirá que o botão de opção LDAP na
configuração de Perfil de endpoint seja selecionado, como mostrado neste exemplo:

Figura 2: Habilitar um perfil para LDAP

Quando o ACS faz o proxy da autenticação MAC para o Beacon através do LDAP, a consulta
consiste em duas subconsultas, ambas devendo retornar um resultado válido e não nulo. A
primeira consulta ao Beacon é se o MAC é conhecido ou não pelo Beacon, por exemplo, se foi
descoberto e adicionado ao banco de dados Beacon. Se o endpoint ainda tiver que ser
descoberto pelo Beacon, o endpoint será considerado desconhecido. A segunda consulta não é
necessária no caso de endpoints que o Beacon não descobriu e não está em seu banco de
dados. Se o endpoint foi descoberto e está no banco de dados Beacon, a próxima consulta é para
determinar o perfil atual do endpoint. Se um endpoint ainda tiver que ser com perfil ou estiver
atualmente em um perfil não 5 habilitado para LDAP, o resultado desconhecido será retornado ao
ACS e a autenticação do endpoint por Beacon falhará. Depende de como o ACS é configurado
para que isso possa resultar no dispositivo com a negação de acesso à rede por completo, ou
para receber uma Política apropriada para dispositivos desconhecidos ou convidados.

Somente no caso em que o MAC é um endpoint que Beacon descobriu e colocou em um perfil
habilitado para LDAP, a resposta é que o endpoint é conhecido e o perfil por Beacon será



retornado ao ACS. Mais importante, para esses endpoints, o Beacon fornece o nome atual do
perfil, que permite que o ACS mapeie endpoints conhecidos para os grupos Cisco SecureAccess.
Isso permite uma determinação de política granular feita, tão granular como uma política
separada para cada perfil ativado por LDAP do Beacon, se desejado.

Configuração do ACS para MAB e utilização do beacon como um banco de dados
de usuário externo

A configuração do ACS para MAB e a utilização do Beacon como um banco de dados de usuário
externo exigem três etapas distintas. A ordem ilustrada neste documento segue um fluxo de
trabalho que é eficiente quando executa a configuração MAB em sua totalidade e pode variar
para sistemas que já estão em operação com outros modos de autenticação configurados.

Configurar Cisco SecureGroup(s)

Quando você tenta MAB para um endpoint específico que tenta se conectar à rede, o ACS
consulta Beacon em LDAP para determinar se Beacon descobriu o MAC e em que perfil Beacon
colocou o endereço MAC atualmente, conforme descrito anteriormente no documento.

O mecanismo Cisco SecureGroup com ACS pode ser usado para autenticar e aplicar políticas a
endpoints que foram descobertos e com perfil por Beacon por meio de MAB, bem como falhas de
autenticação — os dispositivos que não são conhecidos ou não são atualmente com perfil por
Beacon.

Por exemplo, um grupo pode ser adicionado à configuração do ACS para endpoints descobertos
e com perfil por Beacon e chamado BeaconKnownDevices, e outro grupo
BeaconUnknownDevices adicionado para dispositivos que não são conhecidos atualmente por
Beacon. O Beacon não descobriu o MAC ou não o atribuiu a um perfil habilitado para LDAP no
momento. Como mostrado mais adiante neste documento, os grupos permitem a aplicação da
política aos endpoints quando tentam ingressar na rede.

Observe que no exemplo descrito neste documento, apenas dois grupos, BeaconKnown e
BeaconUnknown, estão configurados. Mas é possível criar vários SecureGroups para endpoints
descobertos e com perfil por Beacon, até um para cada perfil ativado por LDAP no Beacon, cada
um com parâmetros de política diferentes, como atribuição de VLAN. Além disso, o grupo de
dispositivos BeaconUnkown pode ser configurado para negar todo o acesso a endpoints que
ainda precisam ser descobertos ou colocados em um perfil ativado para LDAP por 6 Beacon. Isso
é realizado se você escolher a caixa de seleção Grupo desativado nos parâmetros da janela de
configuração do grupo BeaconUnknownDevices.

A criação de grupo no ACS é iniciada a partir do botão Group Setup na interface de usuário do
ACS. Escolha um dos grupos disponíveis e, em seguida, escolha o botão Renomear grupo para
alterar o Nome do grupo para DispositivosBeaconConhecidos conforme mostrado neste exemplo.
Clique em Enviar para salvar a alteração.

Figura 3: Editar grupo CiscoSecure



Escolha Editar configurações para editar as configurações do grupo. Edite os parâmetros do
grupo BeaconKnownDevices conforme desejado. Para os fins do exemplo neste documento, os
parâmetros do grupo que são alterados incluem somente os Atributos de Raio IETF, encontrados
na parte inferior da página.

Especificamente, você indica que os dispositivos autenticados para esse grupo, os endereços
MAC que o Beacon tem com perfil para os perfis selecionados para MAB e habilitados para
LDAP, têm parâmetros de política retornados ao switch de autenticação que permite a admissão
dos terminais na rede na VLAN apropriada. Para fazer isso, os atributos RADIUS 064 Tunnel-
Type, 065 Tunnel-Medium-Type e 081 Tunnel-Private-Group-ID são definidos para fazer com que
os endpoints sejam colocados na VLAN desejada, como mostrado na Figura 4.

Verifique se as caixas de seleção ao lado de cada atributo RADIUS estão marcadas.

Figura 4: Atributos VLAN de grupo



No exemplo mostrado, os endpoints autenticados com êxito por Beacon e atribuídos
posteriormente ao grupo ACS BeaconKnownDevices são colocados na VLAN 10, a VLAN
autorizada na configuração de rede do exemplo, durante a conexão à rede e autenticados com
êxito em MAB pelo ACS com o uso de Beacon como um banco de dados de usuário externo.

Da mesma forma, o grupo BeaconUnknownDevices é criado para dispositivos que não são
conhecidos atualmente pelo Beacon, como mostrado. Novamente, se esses dispositivos não
tiverem acesso à rede, basta marcar a caixa de seleção Grupo desativado na parte superior do
formulário. Os endpoints que não foram descobertos pelo Beacon ou que não estão atualmente
com perfil definido pelo Beacon em um perfil ativado por LDAP falham no MAB e não são
admitidos na rede.

Esta figura mostra a opção alternativa que o uso da caixa de seleção Grupo desativado. Nesse
caso, os endpoints que não podem ser autenticados pelo Beacon são atribuídos a um grupo
habilitado, mas têm uma política diferente da dos endpoints conhecidos. Veja a Figura 5.

Figura 5: Parâmetros de VLAN para BeaconUnknownDevices



Observe que para dispositivos desconhecidos neste exemplo, eles são admitidos na rede, mas
estão relegados a uma VLAN Convidada ou Restrita, VLAN 7. No exemplo de rede, a VLAN 7 é a
VLAN Convidada, que permite aos endpoints apenas acesso à Internet e proíbe o acesso a
recursos internos.

Quando o ACS solicita autenticação do Beacon de um MAC de um endpoint que ainda não foi
descoberto ou com perfil pelo Beacon, o ACS coloca o MAC nesse grupo e retorna o resultado
para o switch de autenticação habilitado para MAB.

Configuração do banco de dados de usuário externo ACS

O ACS deve ser configurado para proxy de solicitações MAB de switches de acesso para Beacon
via LDAP. Isso exige que a configuração do ACS inclua o sistema Beacon como um banco de
dados de usuário externo LDAP genérico. As etapas descritas nesta seção ilustram como
adicionar o sistema 9 Beacon Endpoint Profiler como um banco de dados de usuário externo a
ser consultado pelo ACS quando ele receber solicitações MAB. Escolha External User Database
no painel de navegação global para exibir a janela External User Database ilustrada na Figura 6.



Figura 6: Tela principal da configuração externa do banco de dados

A primeira tarefa na configuração do Beacon como um banco de dados de usuário externo é
adicionar o sistema Beacon como um banco de dados de usuário externo LDAP genérico.
Escolha Database Configuration para que a janela ilustrada na Figura 7 seja exibida.

Figura 7: Configuração do banco de dados de usuário externo ACS

Escolha LDAP genérico para abrir o formulário usado para adicionar o sistema de Perfil de ponto
de extremidade de beacon como DB de usuário externo na configuração do ACS. Essa janela é
exibida para permitir a criação de uma nova configuração de banco de dados de usuário externo
do tipo LDAP genérico.



Figura 8: Criação da configuração do banco de dados

Escolha o botão Criar nova configuração para criar o banco de dados LDAP genérico para
Beacon. Essa janela é exibida e permite que o novo banco de dados externo seja nomeado.

Figura 9: Banco de Dados de Usuário Externo do Beacon de Nome

Insira um nome para o banco de dados externo LDAP genérico Beacon que permita que ele seja
facilmente diferenciado de outros bancos de dados externos na configuração. Escolha Submit
para passar para a entrada dos parâmetros LDAP necessários que permitem a comunicação
entre 11 ACS e Beacon para a finalidade da autenticação de endereços MAC com o uso de
informações de banco de dados Beacon.

A Figura 10 ilustra os parâmetros de configuração LDAP comuns que devem ser inseridos para o
banco de dados de usuário externo LDAP genérico Beacon que é adicionado à configuração do
ACS. Observe que esses parâmetros fornecem ao ACS as informações necessárias para
consultar o Beacon por meio do LDAP. Esses parâmetros devem ser inseridos exatamente como



mostrado nesta figura para facilitar a comunicação entre o ACS e o Beacon Endpoint Profiler.

Figura 10: Configuração LDAP comum para beacon

Observação: use a senha GBSbeacon para a senha de associação LDAP. A senha é inserida na
parte inferior do formulário mostrado na Figura 11.

Figura 11: Parâmetros do servidor beacon

A segunda tarefa de configuração associada à configuração do Beacon como um banco de dados



de usuário externo é a configuração da política de usuário desconhecido. A política de usuário
desconhecido direciona o ACS para consultar o banco de dados Beacon sempre que ele recebe
uma solicitação de autenticação para um usuário, que é um endereço MAC no caso do MAB, para
o qual ele não tem informações em seu próprio banco de dados.

Observe que em uma implantação típica do ACS, pode haver bancos de dados de usuário
externo configurados e já podem ser configurados para consultar esses bancos de dados quando
credenciais de usuário desconhecidas forem enviadas. O banco de dados de usuários externos
do Beacon deve ser adicionado à lista para consultá-la quando os switches solicitam MAB de
endereços MAC individuais.

Essas figuras delineiam o fluxo de trabalho para a configuração da política de usuário
desconhecido e a adição do Beacon como um banco de dados de usuário externo a ser
consultado. Para isso, escolha o link Política de usuário desconhecida na página principal do
banco de dados de usuário externo, como ilustrado na Figura 6, para iniciar o fluxo de trabalho.

Figura 12: Configurar política de usuário desconhecida

Escolha o banco de dados LDAP genérico Beacon adicionado à configuração ACS na última
etapa da lista de bancos de dados externos à esquerda (Beacon_Helium) no exemplo. Use ->
para mover para Bancos de dados selecionados. Escolha o botão de opção Verificar os seguintes



bancos de dados de usuário externo. Isso garante que quando os switches enviam endereços
MAC para autenticação ao ACS, o ACS consulta o Beacon para determinar se o endpoint é
conhecido e se ele tem o perfil atual, se houver.

A tarefa de configuração final para adicionar o Beacon como um banco de dados de usuário
externo é a conclusão dos Mapeamentos de Grupo de Banco de Dados. Essencialmente, esse
mapeamento une os grupos CiscoSecure criados, por exemplo, BeaconKnownDevices e
BeaconUnknownDevices, a consultas LDAP bem-sucedidas feitas no Beacon, de modo que cada
MAB tentado pelos switches resulta na atribuição do ponto final a um grupo CiscoSecure pelo
ACS. Isso permite que o ACS responda ao switch, independentemente de o endpoint ser ou não
admitido na rede e, se admitido, qual política, como atributos de VLAN, ele deve ser.

Escolha Mapeamentos de grupos de bancos de dados na página principal de bancos de dados de
usuário externo, como mostrado na Figura 6, para configurar os mapeamentos.

Figura 13: Mapeamentos de grupo de banco de dados

Quando você escolhe o banco de dados de usuário externo Beacon criado anteriormente nesta
seção com a seleção do link Beacon_Helium no exemplo anterior, ela exibe a janela ilustrada na
Figura 14. Observe que todos os perfis de beacon ativados para LDAP na configuração do
sistema Beacon conforme descrito na primeira seção dessas instruções de configuração são
preenchidos nos grupos DS disponíveis para seleção para criar mapeamentos no ACS. Se os
nomes de perfis de beacon ativados para LDAP não forem mostrados na interface ACS, isso
indica um problema com a configuração LDAP do ACS. Consulte as instruções no beacon de
configuração como um banco de dados de usuário externo descrito anteriormente nesta seção,
em particular os parâmetros LDAP.

Observe que essa é a interface que permite o mapeamento de perfis individuais habilitados para
LDAP no Beacon com os grupos CiscoSecure configurados no ACS. A interface permite o
mapeamento de cada perfil ativado por LDAP do Beacon individual para um único grupo do
CiscoSecure. Neste exemplo, apenas um único grupo foi criado para dispositivos conhecidos em
perfis de beacon habilitados para LDAP: DispositivosConhecidosBeacon. No entanto, vários



grupos, cada um com seus próprios parâmetros de política, podem ser criados para lidar com
autenticações bem-sucedidas de forma diferente do perfil de beacon atual do dispositivo.

Por exemplo, um grupo CiscoSecure pode ser criado para telefonesIPBeaconKnown, que
retornou os atributos de VLAN que atribuem pontos finais no perfil do telefone IP no Beacon à
VLAN do telefone quando você ingressa na rede e se autentica através do MAB.

Figura 14: Mapeamento de perfil para grupo

Escolha um grupo DS (perfil de beacon com LDAP ativado) e atribua pontos finais nesse perfil ao
grupo CiscoSecure desejado no menu suspenso. No exemplo anterior, os endereços MAC
atualmente no Perfil de Usuários da Apple no Beacon são autenticados através do MAB,



colocados no BeaconKnownDevices que resulta em uma autenticação e posicionamento bem-
sucedidos na VLAN do Usuário quando você ingressa na rede.

A seleção de enviar exibe a lista dos mapeamentos de grupo atuais no ACS ao autenticar
usuários desconhecidos no banco de dados de usuários externos Beacon.

Figura 15: Listar Mapeamentos de Grupos

Observe que os mapeamentos explicitamente feitos com o procedimento descrito anteriormente
estão listados nesta exibição. Quaisquer grupos DS (perfis ativados para LDAP Beacon) não
mapeados explicitamente para um grupo, o que inclui pontos de extremidade que o Beacon ainda
não descobriu ou colocou em um perfil ativado para LDAP, caem no coletor Todas as outras
combinações. Essencialmente, isso permite endpoints que o Beacon não pode fornecer
informações sobre em um grupo do CiscoSecure, por exemplo, BeaconUnknownDevices. Como
descrito anteriormente, esse grupo pode ser desabilitado completamente, o que resulta em falha
de MAB, ou como no exemplo anterior, ele pode ser projetado para fornecer apenas
conectividade limitada a endpoints desconhecidos pelo Beacon.

Todas as outras combinações podem receber um CiscoSecure Group (BeaconUnkownDevices)
se você clicar no link Todas as outras combinações para obter esta janela:

Figura 16: Atribuindo um grupo a todas as outras combinações



Configuração do perfil de acesso à rede

A última etapa necessária na configuração do ACS para que o MAB use o sistema Beacon
Endpoint Profiler como proxy é a configuração de um perfil de acesso à rede para fallback
802.1X. Conclua estas etapas descritas para configurar o Perfil de acesso à rede necessário para
concluir a configuração do ACS de modo que o MAB esteja configurado e opere de acordo com a
configuração concluída anteriormente.

O perfil de acesso à rede a ser adicionado é um perfil de modelo. Escolha os perfis de acesso à
rede na página de navegação global. Em seguida, escolha Add Template Profile para exibir este
formulário ilustrado.

Figura 17: Adicionar um perfil de acesso à rede de modelo



Nomeie o Perfil de acesso à rede para permitir a distinção entre outros e adicione uma descrição,
se desejado. O modelo para esse perfil é selecionado na lista suspensa. Verifique se o Host sem
Agente para L2 (802.1x Fallback) está selecionado e marque a caixa de seleção Ativo. Clique no
botão Submit quando terminar para salvar o Network Access Profile.

Quando você clica em enviar, este formulário é apresentado, permitindo editar os parâmetros do
perfil recém-criado, como mostrado.

Figura 18: Editar NAP para MAB



A política de autenticação para o perfil recém-configurado deve ser configurada para utilizar o
sistema Beacon como um banco de dados de validação de credenciais. Escolha o link
Autenticação na coluna Políticas para o perfil de acesso à rede recém-criado (FallBack 802.1x no
exemplo). Estes formulários são apresentados.

Figura 19: Selecionar banco de dados para MAB

Primeiro, escolha o banco de dados de usuário externo Beacon na tabela de bancos de dados
disponíveis e use o -> botão para adicioná-lo aos bancos de dados selecionados. Role para baixo
até a seção Autenticar MAC do formulário e escolha o botão de opção Servidor LDAP. Escolha o
banco de dados Beacon na lista suspensa. Por fim, escolha o grupo BeaconUnknownDevice para
a ação padrão como mostrado na próxima figura.

Figura 20: Designar Servidor LDAP Beacon



Esta etapa completa a configuração exigida do ACS para desvio de autenticação MAC com
beacon como um banco de dados de usuário externo. Reinicie o serviço ACS para garantir que
todas as alterações de configuração sejam confirmadas na configuração atual.

O sistema deve estar pronto para testar o MAB se os switches estiverem configurados
corretamente. Um ponto de extremidade atualmente em um Perfil de beacon habilitado para
LDAP pode ser desconectado da rede e readmitido com os parâmetros de política especificados
para o grupo BeaconKnownDevices.

Configuração do switch para desvio da autenticação MAC

A configuração do terceiro switch fornece um exemplo de configuração para autenticação 802.1X
com desvio de autenticação MAC ativado e reatribuição de VLAN dinâmica necessária para
aplicar atributos RADIUS retornados do ACS.

Switch

switch#show running-config

!

version 12.2

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log datetime

service password-encryption

service sequence-numbers

!

!

aaa new-model

aaa authentication login default line

aaa authentication enable default enable

aaa authentication dot1x default group radius

aaa authorization network default group radius

aaa accounting dot1x default start-stop group radius

!



aaa session-id common

switch 1 provision ws-c3750g-24ts

ip subnet-zero

ip routing

no ip domain-lookup

!

!

!

!

!

!

dot1x system-auth-control

no file verify auto

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending

!

!

interface Port-channel1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,7,9,10

!

interface Port-channel2

description LAG/trunk to einstein

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,9,10

switchport mode trunk

!

interface Port-channel3

description "LAG to Edison"

switchport access vlan 5

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,9,11

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,7,9,10

channel-group 1 mode passive

!

interface GigabitEthernet1/0/2

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,7,9,10

channel-group 1 mode passive

!

interface GigabitEthernet1/0/3

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,7,9,10

channel-group 1 mode passive

!

interface GigabitEthernet1/0/4

switchport access vlan 7

switchport mode access

!

interface GigabitEthernet1/0/5

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/6

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,7,9

switchport mode trunk



switchport nonegotiate

!

interface GigabitEthernet1/0/7

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,9,10

switchport mode trunk

channel-group 2 mode active

!

interface GigabitEthernet1/0/8

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,9,10

switchport mode trunk

channel-group 2 mode active

!

interface GigabitEthernet1/0/9

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/10

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/11

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/12

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/13

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/14

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/15

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/16

switchport access vlan 5

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/17

switchport access vlan 5

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,9,11

switchport mode trunk

channel-group 3 mode active

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/18

switchport access vlan 5



switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 5,9,11

switchport mode trunk

channel-group 3 mode active

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/19

switchport mode access

dot1x mac-auth-bypass

dot1x pae authenticator

dot1x port-control auto

dot1x timeout quiet-period 10

dot1x timeout reauth-period 60

dot1x timeout tx-period 10

dot1x timeout supp-timeout 10

dot1x max-req 1

dot1x reauthentication

dot1x auth-fail max-attempts 1

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/20

switchport mode access

dot1x mac-auth-bypass

dot1x pae authenticator

dot1x port-control auto

dot1x timeout quiet-period 10

dot1x timeout reauth-period 60

dot1x timeout tx-period 10

dot1x timeout supp-timeout 10

dot1x max-req 1

dot1x reauthentication

dot1x auth-fail max-attempts 1

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/21

switchport access vlan 10

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/22

switchport access vlan 10

switchport mode access

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/23

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/24

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

!

interface GigabitEthernet1/0/25

!

interface GigabitEthernet1/0/26

!

interface GigabitEthernet1/0/27

!

interface GigabitEthernet1/0/28

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!



   

interface Vlan5

ip address 10.1.1.10 255.255.255.0

!

interface Vlan9

ip address 10.9.0.1 255.255.0.0

!

interface Vlan10

ip address 10.10.0.1 255.255.0.0

ip helper-address 10.1.1.1

ip helper-address 10.10.0.204

!

interface Vlan11

ip address 10.11.0.1 255.255.0.0

ip helper-address 10.1.1.1

ip helper-address 10.10.0.204

!

ip default-gateway 10.1.1.1

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1

ip route 10.30.0.0 255.255.0.0 10.10.0.2

ip route 10.40.0.0 255.255.0.0 10.10.0.2

ip http server

ip http secure-server

!

!

snmp-server community public RW

snmp-server host 10.1.1.191 public

radius-server host 10.10.0.100 auth-port 1645 acct-port

1646 key 7

05090A1A245F5E1B0C0612

radius-server source-ports 1645-1646

!

control-plane

!

!

line con 0

password 7 02020D550C240E351F1B

line vty 0 4

password 7 00001A0803790A125C74

line vty 5 15

password 7 00001A0803790A125C74

!

end

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Informações Relacionadas

Cisco NAC Appliance (Clean Access)●

Cisco Secure Access Control Server for Windows●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/products/ps6128/tsd_products_support_series_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps2086/tsd_products_support_series_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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