
a configuração de autenticação da porta do
802.1X no 200/300 Series de Cisco controlou o
Switches 

Objetivo
 

O objetivo deste documento é explicar a autenticação da porta 801.1X no Switches
controlado 200/300 Series. a autenticação da porta do 802.1X permite a configuração de
parâmetros do 802.1X para cada porta. 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
 

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

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração de autenticação da porta
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > o 802.1x > a
autenticação da porta. A página da autenticação da porta abre:
 

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio que corresponde à porta que você gostaria de editar.
 
Etapa 3. O clique edita. A janela de autenticação da porta da edição aparece.
 



 
O campo de nome de usuário indica o nome de usuário da porta.
 
Nota: O campo de controle atual da porta indica o estado de porta atual. Se a porta está em
estado desautorizado significa que a porta ou não está autenticada ou o controle
administrativo da porta está ajustado para forçar desautorizado. Por outro lado, se a porta
está no estado autorizado, significa que a porta ou está autenticada ou o controle
administrativo da porta está ajustado para forçar autorizado.
 
Etapa 4. No campo de controle administrativo da porta, clique um dos botões de rádio
disponíveis para determinar o estado da autorização de porta:
 

• Força desautorizada — Esta opção move a relação escolhida para estado desautorizado.
Neste estado, o interruptor não fornece a autenticação ao cliente conectado à relação.
 
• Auto — Esta opção permite a authentication e autorização na relação escolhida. Neste
estado, o interruptor fornece a autenticação do 802.1X aos clientes conectados à relação e
decide-a, com base na troca de informação da autenticação com o cliente, se o cliente é
autenticado ou não, e move-à relação para o estado autorizado ou desautorizado.
 
• Força autorizada — Esta opção ajustou a relação ao autorizado sem authenticação do
cliente.
 



Etapa 5. (opcional) no campo do convidado VLAN, verifica a caixa de verificação da 
possibilidade para usar um convidado VLAN para portas desautorizadas.
 
Etapa 6. No campo do método de autenticação, clique um dos botões de rádio disponíveis
para autenticar a porta. As opções são:
 

• 802.1X somente — Somente a autenticação do 802.1X é executada na porta.
 
• MAC somente — Somente a autenticação com base em MAC é executada na porta.
Somente 8 autenticações com base em MAC podem ser executadas em uma porta única.
 
• 802.1X e MAC — Ambos os métodos de autenticação são executados na porta.
 

Passo 7. No campo periódico do Reauthentication, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade para permitir a autenticação periódica da porta baseada no valor do período
do Reauthentication.
 
Etapa 8. No campo do período do Reauthentication, incorpore o momento aos segundos de
reauthenticate a porta.
 
Etapa 9. Verifique a caixa de verificação do Reauthenticate agora para reauthenticate
imediatamente a porta.
 
Nota: O campo de estado do autenticador indica o estado atual da autenticação.
 
Etapa 10. (opcional) se a autenticação baseada porta é permitida no interruptor, a seguir no
intervalo de tempo e nos campos de nome do intervalo de tempo é permitida. No campo do
intervalo de tempo, incorpore um momento (nos segundos) onde a porta está autorizada
para o uso se a autorização do 802.1X é permitida. Na lista de drop-down do nome do
intervalo de tempo, escolha o perfil que identifica o intervalo de tempo.
 
Etapa 11. No campo do período silencioso, incorpore o tempo onde o interruptor permanece
bastante no estado 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.
 
Etapa 12. No campo enviando novamente EAP (protocolo extensible authentication),
incorpore o tempo onde o interruptor espera um mensagem de resposta do suplicante antes
de enviar novamente um pedido.
 
Etapa 13. 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, o
pedido EAP é enviado 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.
 
Etapa 14. No campo do intervalo do suplicante, incorpore o tempo antes que os pedidos
EAP estejam enviados novamente ao suplicante.
 
Etapa 15. No campo do timeout de servidor, incorpore o tempo que decorre antes que o
interruptor envie um pedido outra vez ao servidor Radius.
 
O campo da causa da terminação indica as razões para a falha de autenticação da porta.
 



Etapa 16. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
  

Aplique uma configuração da interface às interfaces múltiplas
 

Esta seção explica como aplicar a configuração de autenticação do 802.1X de uma porta às
portas múltiplas.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > o 802.1x > a
autenticação da porta. A página da autenticação da porta abre:
 

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio da relação que você quer aplicar a configuração de
autenticação às interfaces múltiplas.
 
Etapa 3. Ajustes da cópia do clique. A janela de configuração da cópia aparece.
 

 
Etapa 4. No a colocar, incorpore a escala das relações que você quer aplicar a configuração
da relação escolhida em etapa 2. Você pode usar os números de interface ou o nome das
relações como a entrada. Você pode incorporar cada relação separada por uma vírgula (por
exemplo: 1, 3, 5 ou GE1, o GE3, GE5) ou você pode incorporar uma escala das relações
(por exemplo: 1-5 ou GE1-GE5).
 
Etapa 5. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
 
A imagem abaixo descreve as mudanças após a configuração.
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