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Introduction

Este documento fornece uma configuração de exemplo para configurar o Beacon e o Cisco
Secure Access Control System (ACS) 5.x e posterior para permitir que os dispositivos Cisco
configurados para MAC Authentication Bypass (MAB) autentiquem de forma eficiente e eficaz
dispositivos não compatíveis com 802.1X na rede autenticada.

A Cisco implementou um recurso chamado MAB em seus switches, bem como o suporte
necessário no ACS, para acomodar endpoints nas redes habilitadas para 802.1X que não podem
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. Isso evita a
necessidade de configuração manual.

Para obter uma configuração semelhante usando versões anteriores ao ACS 5.x, consulte NAC:
Exemplo de integração LDAP com configuração ACS.

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 Cisco IOS® Software Release 12.2(25)SEE2●

Cisco Secure ACS 5.x e posterior●

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)

/c/pt_br/support/docs/security/secure-access-control-server-windows/107285-nac-ldap-acs-config.html
/c/pt_br/support/docs/security/secure-access-control-server-windows/107285-nac-ldap-acs-config.html
/c/pt_br/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html
/c/pt_br/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


à rede. Como os dispositivos admitidos na rede estão sendo autenticados, diferentes políticas
podem ser aplicadas a dispositivos diferentes.

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 MAB habilitado 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 na rede.

Configuração

Diagrama de Fluxograma

Este fluxograma 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 qual grupo o endpoint deve ser mapeado. Isso automatiza e aprimora
significativamente o recurso MAB, principalmente 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 do MAB. Se você
habilitar um perfil para LDAP, isso exigirá escolher o botão de opção LDAP na configuração de
Perfil de endpoint, como mostrado neste exemplo:

Figura 2: Habilitar um perfil para LDAP

Quando o ACS faz o proxy da autenticação MAC para Beacon através de LDAP, a consulta
consiste em duas subconsultas. Ambos devem 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 que seja fornecida uma política adequada 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. Isso permite que o ACS mapeie endpoints conhecidos para 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.

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 como descrito anteriormente no documento.

Neste documento, dois perfis separados são criados:

BeaconKnownDevices—para os endpoints descobertos e com perfil pelo Beacon●

BeaconUnknownDevices—para dispositivos que não são conhecidos atualmente pelo
Beacon

●

O Beacon não descobriu o MAC ou não o atribuiu a um perfil habilitado para LDAP no momento.
O perfil BeaconKnownDevices colocará os endpoints na VLAN 10 e o perfil
BeaconUnkownDevices colocará os endpoints na VLAN 7.

Mais adiante neste documento, uma conexão LDAP com o Perfil de ponto de extremidade
Beacon do ACS é criada e os grupos são escolhidos do Perfil de ponto de extremidade Beacon
com base nos pontos de extremidade que serão considerados dispositivos BeaconKnown e serão
atribuídos ao perfil BeaconKnownDevices (que os colocará na VLAN 10). Todos os dispositivos
desconhecidos que o Beacon não descobriu o MAC, ou que não o descreveu no momento em um
perfil habilitado para LDAP serão atribuídos ao perfil BeaconUnkownDevices (que os colocará na
VLAN 7).

Criar um perfil de autorização

Conclua estes passos para criar um perfil de autorização:

Escolha Elementos de política > Autorização e permissões > Acesso à rede > Perfis de
autorização e clique em Criar para criar um novo perfil de
autorização.

1.



Forneça o nome do novo perfil de
autorização.

2.

Na guia Tarefas comuns, defina a VLAN como Estática com o Valor como 10. Depois, clique
em
Submit.

3.



Escolha Elementos de política > Autorização e permissões > Acesso à rede > Perfis de
autorização e clique em Criar para criar um novo perfil de
autorização.

4.

Forneça o nome do novo perfil de
autorização.

5.



Na guia Tarefas comuns, defina a VLAN como Estática com o Valor como 7. Depois, clique
em
Submit.

6.

Criar uma conexão de banco de dados LDAP

Conclua as etapas para criar uma conexão de banco de dados LDAP:

Escolha Usuários e Repositórios de identidades > Repositórios de identidades externas >
LDAP e clique em Criar para criar uma nova conexão de banco de dados
LDAP.

1.



Forneça um nome para a nova conexão de banco de dados LDAP e clique em
Avançar.

2.

Na guia Server Connection, insira o Hostname/IP Address do BEACON LDAP Server, port,
Admin DN, Password (GBSbeacon neste exemplo). Em seguida, clique em
Avançar.

3.



Na guia Diretory Organization, insira as informações necessárias. Em seguida, clique em
Concluir.

4.

Clique na conexão LDAP recém-criada (Beacon neste
exemplo).

5.



Escolha a guia Grupos de diretórios e clique em Selecionar.
conexão.

6.

Selecione todos os grupos na próxima tela que deseja mapear para BeaconKnownDevices.7.
Neste exemplo, esses grupos, como lab_laptop, 3com_gear e apple_users, são escolhidos.
Depois, clique em
Submit.

8.



Configurar serviços de acesso

Conclua estes passos para configurar os Serviços de Acesso:

Escolha Access Policies > Access Services e clique em Create para criar um novo Access
Service.

1.

Na guia Geral forneça o Nome do novo serviço e clique em Selecionar ao lado de Baseado
no modelo de
serviço.

2.



Escolha Network Access - MAC Authentication Bypass e clique em
OK.

3.

Clique em
Next.

4.



Clique em
Finish.

5.

Clique em
Sim.

6.



Clique em
Personalizar.

7.

Mova UseCase de Available (Disponível) para Seleted (Selecionado) e clique em
OK.

8.



Clique em Criar para criar uma nova Regra de Seleção de
Serviço.

9.

Selecione Protocolo e use Radius como o valor. Da mesma forma, selecione UseCase e
use Host Lookup como valor. Escolha Beacon-Auth como o serviço e clique em
OK.

10.

Mova a regra recém-criada para o
topo.

11.



Clique em Salvar
alterações.

12.

Escolha Access Policies > Access Services > Beacon-Auth > Identity e clique em Select
próximo a Identity
Source.

13.

Escolha Beacon e clique em
OK.

14.



Clique em Salvar
alterações.

15.

Escolha Access Policies > Access Services > Beacon-Auth > Authorization e clique em
Customize.

16.



Mova Beacon:ExternalGroups de Available (Disponível) para Seleted (Selecionado) e
clique em
OK.

17.

Clique em Criar para criar uma nova
regra.

18.

Escolha 3com_users, apple_users e lab_laptop como as condições e o perfil de autorização
BeaconKnownDevices como resultado. Em seguida, clique em

19.



OK.

Clique em
Padrão.

20.



Escolha 3com_users, apple_users e lab_laptop como as condições e o perfil de autorização
BeaconUnKnownDevices como resultado. Em seguida, clique em
OK.

21.

Clique em Salvar
alterações.

Isso conclui o procedimento.

22.

Configuração do switch para desvio da autenticação MAC



Essa configuração de switch fornece um exemplo de configuração para autenticação 802.1X com
MAB habilitado e reatribuição dinâmica de VLAN 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 System●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●
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