
a configuração das propriedades do 802.1X no
200/300 Series controlou o Switches 

Objetivo
 

A página das propriedades do padrão de IEEE do 802.1X na seção da Segurança do
Switches controlado 200/300 Series oferece opções de autenticação diferentes. O padrão
de IEEE do 802.1X permite a autenticação com base na porta dos usuários. Um usuário em
uma rede dada com o 802.1X permitido tem que esperar a autenticação completa a fim
enviar dados através da rede. Você pode permitir o 802.1X e estabelecer o método de
autenticação para portas. Este artigo explica como configurar as propriedades do 802.1X no
Switches controlado 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

Versão de software
 

• 3.1.0.62
  

configuração das propriedades do 802.1X
 
Defina parâmetros das propriedades do 802.1X
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > o 802.1X > as
propriedades. A página das propriedades abre:
 



 
 
Etapa 2. Para permitir a porta baseou a autenticação do 802.1x, verificação permite no 
campo com base na porta da autenticação.
 
Etapa 3. Clique o botão de rádio que corresponde ao método de autenticação desejado no
campo do método de autenticação. As opções disponíveis são:
 

• RAIO, nenhum — Autentique primeiramente com servidor Radius. Se o servidor Radius
não responde, a seguir os dispositivos conectados estão permitidos sem autenticação.
 
• RAIO — Autentique usuários somente através de um servidor Radius. Se o servidor
Radius não responde, os serviços estão negados dos usuários.
 
• Nenhum — Nenhuma autenticação exigida para usuários, todos os usuários é permitida.
 

Etapa 3. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
  

Configuração de VLAN não-autenticado
 

Uma porta desautorizada não pode ter o acesso a um VLAN a menos que este VLAN for o
convidado VLAN. Você pode autenticar estes VLAN. Esta seção explica como autenticar
VLAN no Switches controlado 200/300 Series.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > o 802.1X > as
propriedades. A página das propriedades abre:
 



 
Etapa 2. Sob a tabela da autenticação VLAN, clique o botão de rádio do VLAN que você
deseja permitir a autenticação.
 
Etapa 3. O clique edita. O indicador da edição aparece:
 

 
Etapa 4. No campo da autenticação, verifique a caixa de verificação da possibilidade para
permitir a autenticação no VLAN escolhido.
 
Etapa 5. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
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