
host e autenticação de sessão do 802.1x em
switch empilhável do Sx500 Series 

Objetivos
 

o 802.1X é um padrão de IEEE para o controle de acesso de rede baseado porta (PNAC).
 Este protocolo de rede fornece um método de autenticação aos dispositivos que são
conectados às portas. o 802.1x tem três porções: o suplicante, que é um dispositivo do
cliente que forneça credenciais ao dispositivo de rede; o autenticador, que é o dispositivo de
rede que pode incluir Switch Ethernet ou pontos de acesso Wireless; e o Authentication
Server, que é tipicamente um software running do host que apoia os protocolos de rede. 
 
O host e a autenticação de sessão definem que modo do 802.1x uma porta especificada
usa. Os três modos são host único, host múltiplos, e sessões múltiplas. O modo do host
único permite somente que um host autorizado alcance a porta. O modo dos host múltiplos
exige somente o primeiro host ser autorizado. Todos anfitriões restantes é permitido então o
acesso. As sessões múltiplas permitem host múltiplos. No modo das sessões múltiplas cada
host deve ser autorizado. Se o modo do host único é selecionado, os ajustes da violação
podem ser reforçados.
 
Este artigo explica como configurar o host e a autenticação de sessão nos switch empilhável
do Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• 1.2.7.76
  

Host e autenticação de sessão
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > o 802.1X > o
host e a autenticação de sessão. A página do host e da autenticação de sessão abre.
 

 



 
Etapa 2. Clique o botão de rádio da porta que você quer alterar e o clique edita.
 

 
Etapa 3. (opcional) das listas de drop-down da unidade/entalhe e da porta escolhe a porta
configurar. A unidade identifica se o interruptor é um mestre ou um escravo na pilha. O
entalhe identifica que interruptor é conectado a que entalhe (o slot1 é SF500 e entalhe 2 é
SG500).
 



 
Etapa 4. Clique o botão de rádio que corresponde ao modo de autenticação desejado no
campo da autenticação do host.
 

• Host único — Somente um único host autorizado pode alcançar a porta.
 
• Host múltiplo (802.1X) — Os host múltiplos podem ser anexados a uma única porta
habilitada do 802.1x. Somente o primeiro host deve ser autorizado, a seguir todos
anfitriões restantes têm o acesso à rede. Se a autenticação do host falha para o primeiro
host, todos os clientes anexados estão negados o acesso à rede.
 
• Sessões múltiplas — Os host múltiplos podem ser anexados a uma única porta habilitada
do 802.1x. Cada host deve ser autenticado.
 

 
Etapa 5. Se o host único é selecionado em etapa 4, clique o botão de rádio que corresponde
à ação desejada na ação no campo da violação. Esta ação determina o que acontecerá aos



pacotes que chegam ao host se uma violação ocorre. Uma violação ocorre se o host não
passa o processo de autenticação.
 

• Descarte — Rejeita os pacotes.
 
• Dianteiro — Para a frente os pacotes.
 
• Fechado — Rejeita os pacotes e fecham a porta. As sobras da porta para baixo até
reactivated ou até que o interruptor estiver recarregado.
 

 
Etapa 6. A verificação permite no campo das armadilhas de permitir armadilhas. As
armadilhas são mensagens snmp gerados usados para relatar eventos do sistema. A
armadilha forçará o dispositivo conectado para enviar um mensagem snmp ao host único
que uma violação ocorreu. Para saber sobre a configuração da armadilha de SNMP refira o
artigo, configuração de ajustes da armadilha de SNMP em switch empilhável do Sx500
Series.
 



 
Etapa 7. Incorpore o tempo desejado reservado entre armadilhas enviadas ao campo de
frequência da armadilha. Este campo define como as armadilhas são enviadas
frequentemente ao host.
 
Etapa 8. O clique aplica-se.
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