
Configurar o ajuste da autenticação da porta do
802.1x em um interruptor 
Objetivo
 

O IEEE 802.1X é um padrão que facilite o controle de acesso entre um cliente e um server.
Antes que os serviços possam ser proporcionados a um cliente por uma rede de área local
(LAN) ou por um interruptor, o cliente conectado à porta de switch tem que ser autenticado
pelo Authentication Server que executa o Remote Authentication Dial-In User Service
(RADIUS).
 
a autenticação do 802.1x restringe clientes desautorizados da conexão a um LAN através
das portas publicidade-acessíveis. a autenticação do 802.1x é um client-server model.
Neste modelo, os dispositivos de rede têm os seguintes papéis específicos:
 

 
Cliente ou suplicante — Um cliente ou um suplicante são um dispositivo de rede que peça o
acesso ao LAN. O cliente é conectado a um autenticador.
 
 
Autenticador — Um autenticador é um dispositivo de rede que proporcionem serviços de rede
e aos que portas do suplicante sejam conectadas. Os seguintes métodos de autenticação são
apoiados:
 
 
 
802.1x-based — Apoiado em todos os modos de autenticação. Na autenticação 802.1x-
based, o autenticador extrai as mensagens do Extensible Authentication Protocol (EAP) das
mensagens do 802.1x ou o EAP sobre pacotes LAN (EAPoL), e passa-os ao Authentication
Server, usando o protocolo de raio.
 
 
Com base em MAC — Apoiado em todos os modos de autenticação. Com o Media Access
Control (MAC) - baseado, o autenticador próprio executa o cliente EAP parte do software em
nome dos clientes que procuram o acesso de rede.
 
 
Com base na Web — Apoiado somente em modos das multi-sessões. Com autenticação com
base na Web, o autenticador próprio executa o cliente EAP parte do software em nome dos
clientes que procuram o acesso de rede.
 
 
 
Authentication Server — Um Authentication Server executa a autenticação real do cliente. O
Authentication Server para o dispositivo é um servidor de autenticação RADIUS com Ramais
EAP.
 
 

Nota: Um dispositivo de rede pode ser um cliente ou suplicante, autenticador, ou ambos
pela porta.
 
A imagem abaixo indica uma rede que configurou os dispositivos de acordo com os papéis
específicos. Neste exemplo, um interruptor SG350X é usado.



 
Diretrizes em configurar o 802.1x:
 
 
Crie uma rede do acesso virtual (VLAN). Para criar VLAN usando a utilidade com base na
Web de seu interruptor, clique aqui. Para instruções CLI-baseadas, clique aqui.
 
 
Configurar a porta às configurações de vlan em seu interruptor. Para configurar usando a
utilidade com base na Web, clique aqui. Para usar o CLI, clique aqui.
 
 
Configurar propriedades do 802.1x no interruptor. o 802.1x deve globalmente ser permitido
no interruptor de permitir a autenticação com base na porta do 802.1x. Para instruções,
clique aqui.
 
 
(Opcional) configurar o intervalo de tempo no interruptor. Para aprender como configurar
ajustes do intervalo de tempo em seu interruptor, clique aqui.
 
 
Configurar a autenticação da porta do 802.1x. Este artigo fornece instruções em como
configurar ajustes da autenticação da porta do 802.1x em seu interruptor.
 
 
Para aprender como configurar MAC-baseou a autenticação em um interruptor, clica aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

 
Sx300 Series
 
 
Sx350 Series
 
 
Série SG350X
 
 
Sx500 Series
 
 
Série Sx550X
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb5097-configure-a-vlan-on-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4986-vlan-configuration-via-cli-on-300-500-series-managed-switche.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5411-configure-port-to-virtual-local-area-network-vlan-settings-o.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5653-configure-port-to-vlan-interface-settings-on-a-switch-throug.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-500-series-stackable-managed-switches/smb2652-configuration-of-802-1x-properties-on-sx500-series-stackable.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5090-configure-time-range-settings-on-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5836-configuring-mac-based-authentication-switch.html


Versão de software
 

 
1.4.7.06 — Sx300, Sx500
 
 
2.2.8.04 — Sx350, SG350X, Sx550X
 
  

Configurar ajustes da autenticação da porta do 802.1x em um
interruptor
 
Configurar ajustes do cliente RADIUS
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web de seu interruptor escolhe
então avançado na lista de drop-down do modo de exibição.
 
Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo. Neste
exemplo, SG550X-24 é usado.
 

 
Etapa 2. Navegue à Segurança > ao cliente RADIUS.
 

 
Etapa 3. Enrole para baixo a seção da tabela do RAIO e o clique adiciona… para adicionar
um servidor Radius.
 



 
Etapa 4. Selecione se especificar o servidor Radius pelo endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT ou pelo nome no campo de definição do server. Selecione a
versão do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor Radius no
campo da versão IP.
 
Nota: Nós estaremos usando-nos pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT e pela versão 4 neste exemplo.
 

 
Etapa 5. Entre no servidor Radius pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT ou pelo nome.
 
Nota: Nós estaremos incorporando o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
de 192.168.1.146 ao endereço IP do servidor/campo de nome.
 



 
Etapa 6. Incorpore a prioridade do server. A prioridade determina a ordem que o dispositivo
tenta contactar os server para autenticar um usuário. O dispositivo começa com o servidor
Radius o mais prioritário primeiramente. 0 são a prioridade mais alta.
 

 
Etapa 7. Entre na corda chave usada autenticando e cifrando uma comunicação entre o
dispositivo e o servidor Radius. Esta chave deve combinar a chave configurada no servidor
Radius. Pode ser inscrita no formato cifrada ou do texto simples. Se o padrão do uso é
selecionado, o dispositivo tenta autenticar ao servidor Radius usando a corda do chave
padrão.
 
Nota: Nós estaremos usando o definido pelo utilizador (texto simples) e estaremos
entrando-o no exemplo chave.
 
Para aprender como configurar os ajustes do servidor Radius em seu interruptor, clique aqui
.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5334-configure-remote-authentication-dial-in-user-service-radius.html


 
Etapa 8. No intervalo para o campo da resposta, selecione um ou outro padrão do uso ou 
definido pelo utilizador. Se definido pelo utilizador foi selecionado, incorporam o número de
segundos onde o dispositivo espera uma resposta do servidor Radius antes de
experimentar de novo a pergunta, ou de comutação ao server seguinte se o número máximo
de novas tentativas fez. Se o padrão do uso é selecionado, o dispositivo usa o valor de
timeout padrão.
 
Nota: Neste exemplo, o padrão do uso foi selecionado.
 

 
Etapa 9. Inscreva o número de porta UDP da porta de servidor Radius para o pedido de
autenticação no campo de porta de autenticação. Inscreva o número de porta UDP da porta
de servidor Radius para pedidos explicando no campo de porta de relatório.
 
Nota: Neste exemplo, nós estaremos usando o valor padrão para a porta de autenticação e
a porta de relatório.
 



 
Etapa 10. Se definido pelo utilizador é selecionado para o campo do Retries, incorporam o
número de pedidos que estão enviados ao servidor Radius antes que uma falha esteja
considerada ter ocorrido. Se o padrão do uso foi selecionado, o dispositivo usa o valor
padrão para o número de novas tentativas.
 
Se definido pelo utilizador é selecionado pelo período inoperante, incorporam o número de
minutos que deve passar antes que um servidor Radius NON-responsivo esteja
contorneado para pedidos do serviço. Se o padrão do uso foi selecionado, o dispositivo usa
o valor padrão pelo período inoperante. Se você incorporou os minutos 0, não há nenhum
período inoperante.
 
Nota: Neste exemplo, nós estaremos selecionando o padrão do uso para both of these
campos.
 

 
Etapa 11. No uso datilografe o campo, incorporam o tipo do autenticação de servidor
Radius. As opções são:
 



Início de uma sessão – O servidor Radius é usado para os usuários de autenticação que
pedem para administrar o dispositivo.
 
 
802.1x – O servidor Radius é usado para a autenticação do 802.1x.
 
 
Todos – O servidor Radius é usado para o usuário de autenticação que pede para administrar
o dispositivo e para a autenticação do 802.1x.
 
 

 
Etapa 12. Clique em Apply.
 

  
Configurar ajustes da autenticação da porta do 802.1x
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web de seu interruptor escolhe
então avançado na lista de drop-down do modo de exibição.
 



Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo. Neste
exemplo, SG350X-48MP é usado.
 

 
Nota: Se você tem um Sx300 ou o Sx500 Series comuta, salte a etapa 2.
 
Etapa 2. Escolha a autenticação da Segurança > do 802.1X > a autenticação da porta.
 

 
Etapa 3. Escolha uma relação da lista de drop-down do tipo de interface.
 

 
Porta — Da lista de drop-down do tipo de interface, escolha a porta se somente uma porta
única precisa de ser escolhida.
 
 
RETARDAÇÃO — Do tipo de interface deixe cair para baixo a lista, escolhem a
RETARDAÇÃO configurar. Isto afeta o grupo de portas definido na configuração da
RETARDAÇÃO.
 
 

Nota: Neste exemplo, a porta da unidade 1 é escolhida.
 

 
Nota: Se você tem um interruptor NON-empilhável tal como um Sx300 Series comute, salte 
para pisar 5.
 



Etapa 4. O clique vai trazer acima uma lista de portas ou de retardações na relação.
 

 
Etapa 5. Clique a porta que você quer configurar.
 

 
Nota: Neste exemplo, o GE4 é escolhido.
 
Etapa 6. Enrole para baixo a página a seguir clique-a editam.
 

 
Etapa 7. (opcional) se você quer editar uma outra relação, escolhe das listas de drop-down
da unidade e da porta.
 

 
Nota: Neste exemplo, a porta GE4 da unidade 1 é escolhida.
 
Etapa 8. Clique o botão de rádio que corresponde ao controle desejado da porta na área de
controle administrativa da porta. As opções são:
 

 
Força desautorizada — Nega o acesso da relação movendo a porta no estado desautorizado.
A porta rejeitará o tráfego.
 
 
Auto — Os movimentos da porta entre um estado autorizado ou desautorizado baseado na
autenticação do suplicante.
 
 
Força autorizada — Autoriza a porta sem autenticação. A porta enviará o tráfego.
 



 
Nota: Neste exemplo, o automóvel é escolhido.
 
Etapa 9. Clique um botão de rádio da atribuição de VLAN do RAIO para configurar a
atribuição do VLAN dinâmico na porta selecionada. As opções são:
 

 
Desabilitação — A característica não é permitida.
 
 
Rejeição — Se o servidor Radius autorizou o suplicante, mas não forneceu um suplicante
VLAN, o suplicante é rejeitado.
 
 
Estático — Se o servidor Radius autorizou o suplicante, mas não forneceu um suplicante
VLAN, o suplicante é aceitado.
 
 

 
Nota: Neste exemplo, a estática é escolhida.
 
Etapa 10. A verificação permite na caixa de verificação do convidado VLAN de permitir o
convidado VLAN para portas desautorizadas. O convidado VLAN faz a porta desautorizada
automaticamente juntar-se ao VLAN escolhido na área do ID de VLAN do convidado das
802.1 propriedades.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 11. a caixa de verificação do acesso aberto da possibilidade 
para permitir o acesso aberto. O acesso aberto ajuda-o a compreender os problemas de
configuração dos anfitriões que conectam à rede, situações ruins dos monitores e permite-o
estes problemas de ser fixado.
 
Nota: Quando o acesso aberto é permitido em uma relação, o interruptor trata todas as
falhas recebidas de um servidor Radius como sucessos e permite o acesso à rede para as
estações conectadas às relações apesar dos resultados da autenticação. Neste exemplo, o
acesso aberto é desabilitado.
 

 
Etapa 12. Verifique a caixa de verificação baseada 802.1x da autenticação da possibilidade 
para permitir a autenticação do 802.1X na porta.
 

 



Etapa 13. Verifique a caixa de verificação baseada MAC da autenticação da possibilidade 
para permitir a autenticação da porta baseada no MAC address do suplicante. Somente oito
autenticações com base em MAC podem ser usadas na porta.
 
Nota: Para que a autenticação de MAC suceda, o nome de usuário e senha do suplicante
do servidor Radius deve ser o MAC address do suplicante. O MAC address deve estar nas
letras minúsculas e entrado sem. ou – separadores (tais como 0020aa00bbcc).
 

 
Nota: Neste exemplo, a autenticação com base em MAC é desabilitada.
 
Etapa 14. Verifique a caixa de verificação baseada Web da autenticação da possibilidade 
para permitir a autenticação com base na Web no interruptor. Neste exemplo, a
autenticação com base na Web é desabilitada.
 

 
Nota: Neste exemplo, a autenticação com base na Web é desabilitada.
 
Etapa 15. (Opcional) verifique a caixa de verificação periódica do Reauthentication da 
possibilidade para forçar a porta a autenticar novamente após um tempo concedido. Esta
vez é definida no campo do período do Reauthentication.
 

 
Nota: Neste exemplo, a reautenticação do período é permitida.
 
Etapa 16. (Opcional) incorpore um valor ao campo do período do Reauthentication. Este
valor representa a quantidade de segundos antes que a relação autenticar novamente a
porta. O valor padrão é 3600 segundos e a escala é 300 a 4294967295 segundos.
 

 
Nota: Neste exemplo, 6000 segundos são configurados.
 
Etapa 17. (Opcional) verifique a possibilidade Reauthenticate agora a caixa de verificação
para forçar uma reautenticação imediata da porta. Neste exemplo, a reautenticação
imediata é desabilitada.
 

 



A área de estado do autenticador indica o estado da autorização da porta.
 
Etapa 18. (Opcional) verifique a caixa de verificação de intervalo do habilitar horário para
permitir um limite no tempo que a porta está autorizada.
 

 
Nota: Neste exemplo, o intervalo de tempo é permitido. Se você prefere saltar esta
característica, continue a etapa 20.
 
Etapa 19. (Opcional) da lista de drop-down do nome do intervalo de tempo, escolha um
intervalo de tempo usar-se.
 

 
Nota: Neste exemplo, a turma de dia é escolhida.
 
Etapa 20. Na área das tentativas de login do máximo WBA, clique infinito para nenhum
limite ou definido pelo utilizador para ajustar um limite. Se definido pelo utilizador é
escolhido, entram no número máximo de tentativas de login permitidas a autenticação com
base na Web.
 

 
Nota: Neste exemplo, infinito é escolhido.
 
Etapa 21. Na área do período do silêncio do máximo WBA, clique infinito para nenhum limite
ou definido pelo utilizador para ajustar um limite. Se definido pelo utilizador é escolhido,
incorporam o comprimento máximo do período silencioso para a autenticação com base na
Web permitida na relação.
 

 
Nota: Neste exemplo, infinito é escolhido.
 
Etapa 22. Na área máxima dos anfitriões, clique infinito para nenhum limite ou definido pelo
utilizador para ajustar um limite. Se definido pelo utilizador é escolhido, entram no número
máximo de anfitriões autorizados permitidos na relação.
 

 
Nota: Ajuste este valor a 1 para simular o modo do host único para a autenticação com base
na Web no modo das multi-sessões. Neste exemplo, infinito é escolhido.
 
Etapa 23. No campo do período silencioso, incorpore o tempo onde o interruptor permanece
no estado quieto depois que 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. O valor padrão é 60 segundos e a escala é um a 65535 segundos.
 

 
Nota: Neste exemplo, o período silencioso é ajustado a 120 segundos.
 
Etapa 24. No campo enviando novamente EAP, incorpore o tempo onde o interruptor espera
um mensagem de resposta do suplicante antes de enviar novamente um pedido. O valor
padrão é 30 segundos e a escala é um a 65535 segundos.
 

 
Nota: Neste exemplo, enviar novamente o EAP é ajustado a 60 segundos.
 
Etapa 25. No EAP máximo os pedidos colocam, entram no número máximo de pedidos EAP
que podem ser enviados. O EAP é um método de autenticação usado no 802.1X que
forneça a troca de informação da autenticação entre o interruptor e o cliente. Neste caso, os
pedidos EAP são enviados ao cliente para a autenticação. O cliente então tem que
responder e combinar a informação da autenticação. Se o cliente não responde, a seguir um
outro pedido EAP é ajustado baseado no valor enviando novamente EAP e o processo de
autenticação é reiniciado. O valor padrão é 2 e a escala é de uma ao 10.
 

 
Nota: Neste exemplo, o valor padrão de 2 é usado.
 
Etapa 26. No campo do intervalo do suplicante, incorpore o tempo antes que os pedidos
EAP estejam enviados novamente ao suplicante. O valor padrão é 30 segundos e a escala
é um a 65535 segundos.
 

 
Nota: Neste exemplo, o intervalo do suplicante é ajustado a 60 segundos.
 
Etapa 27. No campo do timeout de servidor, incorpore o tempo que decorre antes que o
interruptor envie um pedido outra vez ao servidor Radius. O valor padrão é 30 segundos e a
escala é um a 65535 segundos.
 



 
Nota: Neste exemplo, o timeout de servidor é ajustado a 60 segundos.
 
Etapa 28. O clique aplica-se clica então perto.
 

 
Etapa 29. Salvaguarda (opcional) do clique para salvar ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes da autenticação da porta do
802.1x em seu interruptor.
  

Aplique ajustes da configuração da interface às interfaces múltiplas
 

Etapa 1. Clique o botão de rádio da relação que você quer aplicar a configuração de
autenticação às interfaces múltiplas.
 

 
Nota: Neste exemplo, o GE4 é escolhido.
 
Etapa 2. Enrole para baixo clicam então ajustes da cópia.
 

 
Etapa 3. No a colocar, incorpore a escala das relações que você quer aplicar a configuração



da relação escolhida. Você pode usar os números de interface ou o nome das relações
como a entrada. Você pode incorporar cada relação separada por uma vírgula (tal como 1,
3, 5 ou GE1, GE3, GE5) ou você pode incorporar uma escala das relações (tais como 1-5
ou GE1-GE5).
 

 
Nota: Neste exemplo, os ajustes de configuração serão aplicados às portas 47 48.
 
Etapa 4. O clique aplica-se clica então perto.
 

 
A imagem abaixo descreve as mudanças após a configuração.
 

 
Você deve agora com sucesso ter copiado os ajustes da autenticação do 802.1x de uma
porta e ter-se aplicado à outra porta ou portas em seu interruptor.
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