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Configurar o Gerenciamento do controle da
autorização do dispositivo (DAC) com o
aplicativo de rede esperto (o SNA) 

Objetivo
 

O sistema esperto do aplicativo de rede (SNA) indica uma vista geral da topologia de rede
que inclui informação detalhada da monitoração para dispositivos e tráfego. O SNA permite
a visão e a alteração das configurações globalmente em todos os dispositivos suportados
na rede.
 
O SNA tem uma característica conhecida como o controle da autorização do dispositivo
(DAC) que permite que você configure uma lista de dispositivos do cliente autorizados na
rede. O DAC ativa características do 802.1X em dispositivos SNA na rede e um Remote
Authentication Dial-In User Service (RADIUS) ou um servidor host encaixado do RAIO
podem ser configurados em um dos dispositivos SNA. O DAC é feito através da
autenticação do Media Access Control (MAC).
 
Este artigo fornece instruções em como configurar o Gerenciamento DAC com o SNA.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
 

Nota: Os dispositivos do Sx250 Series podem fornecer a informação SNA quando são
conectados à rede, mas o SNA não pode ser lançado destes dispositivos.
  

Versão de software
 

2.2.5.68
  

Trabalhos DAC
 

Você pode configurar o Gerenciamento DAC com as seguintes etapas:
 

Ative o DAC
Configurar o servidor Radius e os clientes
O DAC alista o Gerenciamento
  
Ative o DAC
 

Para alcançar e ativar o DAC, siga estas etapas:
 
Etapa 1. Clique o menu de opções no canto esquerdo superior da página SNA para mostrar
opções disponíveis.
 



 
Etapa 2. Escolha editam o modo DAC.
 

 
O modo de edição DAC é ativado agora. Você deve ver o quadro azul abaixo do mapa de
topologia e do Control Panel na parte inferior da tela.
 

 
Etapa 3. (opcional) para retirar o modo de edição DAC, clica o botão da saída.
  

Configurar o servidor Radius e os clientes
 

Etapa1. No visualização de topologia, escolha um dos dispositivos SNA e clique sobre seu 
menu de opções.
 

 
Etapa 2. O clique + ajustou-se como o server DAC.
 

 
Etapa 3. Se o dispositivo tem mais do que um único endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT, escolha um daqueles endereços como esse a ser usado pelo DAC. Neste
exemplo, 192.168.1.127 | A estática é escolhida.
 



 
Nota: A lista de endereços indica se a interface IP é estática ou dinâmica. Você será
advertido que escolher um IP dinâmico pôde causar a conexão instável.
 

 
Etapa 4. Clique FEITO.
 



 
Nota: Ao editar um server existente DAC, o endereço usado atualmente por seus clientes
PRE-é selecionado.
 
O servidor Radius DAC é destacado no preto contínuo no visualização de topologia.
 

 
Etapa 5. Escolha um dos dispositivos SNA e clique sobre seu menu de opções.
 
Nota: Se nenhum cliente é selecionado, você será incapaz de aplicar os ajustes.
 

 
Se um interruptor é já um cliente do servidor Radius DAC, seu endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT está na tabela NAS do servidor Radius e o servidor Radius é
configurado em sua tabela do servidor Radius com tipo 802.1X ou tudo do uso na prioridade
0. Este interruptor PRE-é selecionado.
 
Se um cliente é escolhido, que já tenha um servidor Radius configurado para o 802.1X a
não ser o server previamente selecionado, você será notificado que as continuações
interromperão a operação existente do servidor Radius.
 
Se um cliente é escolhido, que tenha um servidor Radius configure para o 802.1X na
prioridade 0 a não ser o server precedente-selecionado, um Mensagem de Erro é indicado e
o DAC não é configurado neste cliente.
 
Etapa 6. O clique + ajustou-se como o cliente.
 



 
Passo 7. Verifique a caixa de verificação ou as caixas de seleção da porta ou das portas do
interruptor do cliente para aplicar autenticações do 802.1X.
 
Nota: Nestes exemplo, portas GE1/1, GE1/2, GE1/3, e GE1/4 são verificados.
 



 
Nota: SNA recomendam uma lista de todas as portas de ponta ou todas as portas que não
são sabidos para ser conectados a outras Switches ou nuvens.
 
Clique (opcional) de etapa 8. o botão recomendado seleto para verificar todas as portas
recomendadas.
 
Etapa 9. Clique FEITO. O cliente RADIUS DAC é destacado em azul tracejado no
visualização de topologia.
 



 
Etapa 10. O clique aplica-se para salvar as mudanças.
 
Etapa 11. Entre em um Keystring que seja usado pelo servidor Radius DAC com todos seus
clientes na rede.
 

 
Nota: Neste exemplo, Cisco1234 é usado.
 



Etapa 12. (Opcional) firme o botão ao automóvel gerado para usar um Keystring gerado
automaticamente.
 

 
Etapa 13. O clique continua no canto superior-direito da mão da página.
 

 
Etapa 14. Reveja as mudanças a seguir clique-as APLICAM MUDANÇAS.
 

 
Etapa 15. (Opcional) desmarcar a salvaguarda à caixa de verificação da configuração de
inicialização se você não deseja salvar os ajustes no arquivo de configuração.
 

 
Etapa 16. (Opcional) se você está usando uma conta do read only, você pode ser alertado
incorporar suas credenciais para continuar. Incorpore a senha ao campo de senha a seguir
clique-a SUBMETEM-SE.
 



 
Etapa 17. A coluna de status deve conter as caixas de seleção verdes que confirmam o
aplicativo bem sucedido das mudanças. Clique em Concluído.
 

 
Depois que o DAC é configurado, um alerta está indicado sempre que um dispositivo NON-
põr novo é rejeitado na rede através de um servidor Radius DAC-permitido. Ser-lhe-á
perguntado se adicionar este dispositivo ao whitelist de dispositivos autorizados, ou enviá-lo
em uma lista negra de modo que você não seja alertado outra vez.
 
Ao informar o usuário do dispositivo novo, o SNA fornece o MAC address do dispositivo e
da porta qual o dispositivo tentou alcançar a rede.
 
Se um evento da rejeção é recebido de um dispositivo que não seja um servidor Radius
DAC, a mensagem é ignorada, e todos os mensagens futura deste dispositivo para os
próximos 20 minutos são ignorados. Após 20 minutos, o SNA verifica outra vez se o
dispositivo é um servidor Radius DAC. Se um usuário é adicionado ao whitelist, o dispositivo
está adicionado ao grupo DAC de todos os server DAC. Quando esta configuração salvar,
você pode escolher se salvar este ajuste imediatamente à configuração de inicialização do
server. Esta opção é selecionada à revelia.
 



Até que um dispositivo esteja adicionado ao whitelist, não está permitido o acesso à rede.
Você pode ver e mudar as lista brancas e pretas a qualquer hora, enquanto um servidor
Radius DAC é definido e alcançável. Para configurar o Gerenciamento da lista DAC, faixa
clara ao Gerenciamento da lista DAC.
 
Ao aplicar os ajustes DAC, você é presentado com as ações de uma lista do relatório que
serão aplicadas aos dispositivos de participação. Depois que você aprova as mudanças,
você pode decidir se os ajustes forem copiados adicionalmente ao arquivo de configuração
de inicialização dos dispositivos configurados. Finalmente, aplique as configurações.
 
O relatório indica avisos se algumas etapas do processo de configuração DAC são faltadas,
junto com o estado das ações como segurados pelos dispositivos.
 

Campo Valor Comentários

Disposit
ivo

Os identificadores de
dispositivo (nome de host ou
endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT)

 

Ação

Ações possíveis para o server
DAC:

Permita o servidor Radius●

Desabilite o servidor Radius●

Atualize a lista do cliente●

Crie o grupo de servidor
Radius

●

Suprima do grupo de
servidor Radius

●

Ações possíveis para o cliente
DAC:

Adicionar a conexão do
servidor Radius

●

Atualize a conexão do
servidor Radius

●

Remova a conexão do
servidor Radius

●

Atualize ajustes do 802.1x●

Atualize ajustes da
autenticação de interface

●

Atualize o host e as
configurações de sessão da
relação

●

Épossível (e provável) para
que as ações múltiplas
aparecer para cada
dispositivo.
Cada ação pode ter seu
próprio estado.

Avisos  
 

Os avisos possíveis para o
server DAC incluem:

A interface IP selecionada é
dinâmica.

●

Os avisos possíveis para
clientes DAC incluem:

O dispositivo é já um cliente
de um servidor Radius
diferente.

●

Nenhuma porta é●

Os avisos igualmente contêm
os links às seções do DAC
onde podem ser endereçados.
As mudanças podem ser
aplicadas quando os avisos
estam presente.



●

●

 
Gerenciamento da lista DAC
 

Uma vez que você adicionou os dispositivos do cliente e os selecionou que de suas portas
devem ser autenticada, todos os dispositivos não-autenticados detectados naquelas portas
são adicionados à lista de dispositivos não-autenticados.
 
O DAC apoia as seguintes lista de dispositivos:
 

Lista branca — Contém a lista de todos os clientes que podem ser autenticados.
Lista preta — Contém a lista de clientes que devem nunca ser autenticados.
 

Se você quer os dispositivos e as suas portas a ser autenticados, devem ser adicionados às
lista brancas. Se você não os quer ser autenticado, nenhuma ação está exigida porque
serão adicionados à lista negra à revelia.
  

Adicionar dispositivos a Whitelist ou põr
 

Para adicionar dispositivos ao whitelist ou à lista negra, siga estas etapas:
 
Etapa 1. Clique o menu de opções no canto esquerdo superior da página SNA para mostrar
opções disponíveis.
 

 
Etapa 2. Escolha o Gerenciamento da lista DAC.
 

 
Etapa 3. Clique a aba NÃO-AUTENTICADO dos DISPOSITIVOS. Esta página indicará a

selecionada.

Status
Pendente●

Sucesso●

Falha●

Quando o estado é uma falha,
o Mensagem de Erro está
mostrado para a ação.



lista de todos os dispositivos não-autenticados.
 

 
Nota: Alternativamente, você pode clicar o ícone do sistema de administração da lista DAC
no canto superior direito da página SNA.
 

 
A verificação (opcional) de etapa 4. a caixa de verificação ao lado do MAC address do
dispositivo ou os dispositivos que você quer adicionar ao whitelist e ao clique adiciona a
Whitelist.
 

 
A verificação (opcional) de etapa 5. a caixa de verificação ao lado do MAC address do
dispositivo ou os dispositivos que você quer adicionar à lista negra e ao clique adiciona para
põr.
 



 
A verificação (opcional) de etapa 6. a caixa de verificação ao lado do MAC address do
dispositivo ou os dispositivos que você quer demitir e clique demite.
 

 
Nota: Todos os pacotes que entram nas portas no dispositivo são autenticados no servidor
Radius.
 
Você deve agora ter adicionado um dispositivo ao Whitelist ou à lista negra.
  

Controle dispositivos em Whitelist ou põr
 

Para controlar as lista brancas ou pretas, clique o WHITELIST ou PÕR a aba em
conformidade.
 



●

●

●

●

 
Você pode executar as seguintes tarefas nestas páginas:
 

Remova da lista — Esta ação remove o dispositivo ou os dispositivos escolhidos da lista.
Mova-se para põr ou mover-se para Whitelist — esta ação move o dispositivo ou os
dispositivos escolhidos para a lista especificada.
Adicionar um dispositivo — Esta ação adiciona um dispositivo à lista preta ou branca
incorporando seu MAC address e clicando ADICIONAR + o botão.
Procure um dispositivo usando o MAC address — Incorpore um MAC address e clique o 

botão Search Button .
 

Você deve agora ter controlado os dispositivos na lista DAC.
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