
Configurar a autenticação da porta do 802.1X no
Switches de Smart do Sx220 Series de Cisco 
Objetivo

O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como configurar a autenticação da porta no Switches
esperto do Sx220 Series.

a autenticação da porta do 802.1X permite a configuração de parâmetros do 802.1X para
cada porta em seu dispositivo. Uma porta que peça a autenticação é chamada o suplicante.
O autenticador é um interruptor ou um Access point que atue como um protetor da rede aos
suplicantes. O autenticador encaminha mensagens de autenticação ao servidor Radius de
modo que uma porta possa ser autenticada e possa enviar e receber a informação.

Dispositivos aplicáveis

Sx220 Series●

Versão de software

1.1.0.14●

Configurar a autenticação da porta

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do interruptor e escolha a Segurança > o
802.1X > a autenticação da porta.

Etapa 2. Clique sobre o botão de rádio para a porta que você quer configurar então clica
edita.



Nota: Neste exemplo, a porta GE4 é escolhida.

Etapa 3. A janela de autenticação da porta da edição estalará então acima. Da lista de drop-
down da relação, certifique-se que a porta especificada é essa que você escolheu em etapa
2. Se não, clique a seta da gota-para baixo e escolha a porta direita.

Etapa 4. Escolha um botão de rádio para o controle administrativo da porta. Isto determinará
o estado da autorização de porta. As opções são:

Deficiente — Desabilita o 802.1X. Este é o estado padrão.●

Força desautorizada — Nega o acesso da relação movendo a relação no estado
desautorizado. O interruptor não proporciona serviços de autenticação ao cliente
através da relação.

●

Auto — Permite a authentication e autorização com base na porta no interruptor. Os
movimentos da relação entre um estado autorizado ou desautorizado baseado na troca
da autenticação entre o interruptor e o cliente.

●



Força autorizada — Autoriza a relação sem autenticação.●

Nota: Neste exemplo, o automóvel é escolhido.

Etapa 5. (opcional) escolhe um botão de rádio para a atribuição de VLAN do RAIO. Isto
permitirá a atribuição do VLAN dinâmico na porta especificada. As opções são:

Deficiente — Ignora o resultado da autorização VLAN e mantém o vlan original do host.
Esta é a ação padrão.

●

Rejeição — Se a porta especificada recebe uma informação autorizada VLAN, usará a
informação. Contudo, se não há nenhuma informação autorizada VLAN, rejeitará o host
e fá-lo-á desautorizado.

●

Estático — Se a porta especificada recebe uma informação autorizada VLAN, usará a
informação. Contudo, se não há nenhuma informação autorizada VLAN, manterá o vlan
original do host.

●

Nota: Se há uma informação autorizada VLAN do RAIO, mas o VLAN não está criado
administrativamente no dispositivo sob o teste (DUT), o VLAN estará criado
automaticamente. Neste exemplo, a estática é escolhida.

Ponta rápida: Para que a característica da atribuição do VLAN dinâmico trabalhe, o
interruptor exige os seguintes atributos VLAN ser enviado pelo servidor Radius:

Tipo de túnel [64] = VLAN (tipo 13)●

Túnel-Media-tipo [65] = 802 (tipo 6)●

[81] Túnel-Privado-Grupo-identificação = ID de VLAN●

Verificação (opcional) de etapa 6. a caixa de verificação da possibilidade para o convidado
VLAN para usar um convidado VLAN para portas desautorizadas.



Passo 7. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para ver se há o Reauthentication
periódico. Isto permitirá tentativas da reautenticação da porta após o período especificado
do Reauthentication.

Nota: Esta característica é permitida à revelia.

Etapa 8. Incorpore um valor ao campo do período do Reauthentication. Este é o momento
nos segundos de reauthenticate a porta.

Nota: Neste exemplo, o valor padrão 3600 é usado.

Verificação (opcional) de etapa 9. do Reauthenticate a caixa de verificação agora para
permitir a reautenticação imediata da porta.

Nota: O campo de estado do autenticador indica o estado atual da autenticação.



Nota: Se a porta não está na força estado desautorizado autorizada ou da força, reage do
modo automático e o autenticador indica o estado da autenticação em andamento. Depois
que a porta é autenticada, o estado está mostrado como autenticado.

Etapa 10. Nos anfitriões máximos coloque, entre no número máximo de anfitriões
autenticados permitidos na porta específica. Este valor toma somente o efeito no modo das
multi-sessões.

Nota: Neste exemplo, o valor padrão 256 é usado.

Etapa 11. No campo do período silencioso, incorpore o número de segundos que o
interruptor permanece no estado quieto que segue uma troca da autenticação falha. Quando
o interruptor está no estado quieto, significa que o interruptor não está escutando pedidos
de autenticação novos do cliente.



Nota: Neste exemplo, o valor padrão 60 é usado.

Etapa 12. No campo enviando novamente EAP, incorpore o número de segundos que as
esperas do interruptor para uma resposta a um quadro do pedido ou da identidade do
Extensible Authentication Protocol (EAP) do suplicante (cliente) antes de enviar novamente
o pedido.

Nota: Neste exemplo, o valor padrão 30 é usado.

Etapa 13. No EAP máximo os pedidos colocam, entram no número máximo de pedidos EAP
que podem ser enviados. Se uma resposta não está recebida após o período definido
(intervalo do suplicante), o processo de autenticação está reiniciado.

Nota: Neste exemplo, o valor padrão 2 é usado.

Etapa 14. No campo do intervalo do suplicante, incorpore o número de segundos que
decorre antes que os pedidos EAP estejam enviados novamente ao suplicante.

Nota: Neste exemplo, o valor padrão 30 é usado.

Etapa 15. No campo do timeout de servidor, incorpore o número de segundos que decorre
antes que o interruptor envie novamente um pedido ao Authentication Server.



Nota: Neste exemplo, o valor padrão 30 é usado.

Etapa 16. Clique em Apply.

Você deve agora ter com sucesso a autenticação da porta configurada em seu interruptor.
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