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Introdução

Este documento descreve o procedimento para pesquisar defeitos autenticações no Switches que
usam os serviços de rede Identidade-baseados (IBNS) 

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Motor do serviço da identidade (ISE)●

Conceitos do IEEE 802.1X (dot1x)●

Desvio da autenticação de MAC (MAB)●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada nestes versão de software e hardware mas não lmited
a:

Switch Cisco - C3750X-48PF-S com IO 15.2.1E3(ED)●

2.1 do motor do serviço da identidade●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

IBNS 2.0 é um motor novo da política que substitua o autêntico-gerente tradicional. É equipado



com um grupo de recursos avançados que oferecem a configuração flexível com a língua da
política da classificação comum de Cisco (C3PL). Chamou agora a gerente de sessão do acesso,
IBNS 2.0 dá a administradores opções para configurar as políticas e as ações baseadas em
circunstâncias e em eventos específicos do valor-limite. Em vez das circunstâncias regulares,
C3PL é usado para definir as condições da autenticação, parâmetros e as ações. Para obter mais
informações sobre de IBNS 2.0, siga o link dado na seção Informação Relacionada.

Há uns tipos diferentes de mapas da política que são usados para várias finalidades. Este
parágrafo centra-se sobre o tipo do subscritor. Há três seções em um mapa de política a ser
notado.

Seção do evento●

Seção da classe●

Seção da ação●

Seguem o evento > a classe > a ação da hierarquia. Quando um mapa de política é aplicado a
uma relação, todos os eventos definidos no mapa de política estão avaliados. Baseado no evento
atual, a ação apropriada definida no mapa de política é aplicada a nível de interface.

Uma vez que o evento é combinado, há uma opção para avaliar as classes baseadas no
evento/método/resultado da autenticação/autorização. Os resultados destas classes podem ser
SEMPRE EXECUTAM ou chamaram em mapas adicionais da classe.

Na seção da ação, as ações importantes que podem ser incluídas são:

Especifique um método de autenticação com uma prioridade●

Especifique uma lista do método de autenticação para um método de autenticação particular●

Especifique uma lista do método de autorização para um método de autenticação●

Especifique o número de novas tentativas●

Substitua os dados existentes do authntication/autorização com os dados novos da
autenticação/autorização

●

Force a autorização●

Force Unauthorization●

Ative um molde do serviço●

No Switches tradicional IO, não havia nenhuma opção para aplicar um específico da lista de
método a uma sessão autenticada. IBNS 2.0 fornece esta utilização da capacidade serviço-
moldes. O molde do serviço é configurado localmente no interruptor e na autorização aplicada da
sessão bem-sucedida do cargo. Há igualmente uma opção para empurrar o molde do serviço
requerido de um servidor AAA.

O atributo RADIUS que é usado para fazer o mesmos é subscritor: serviço-nome = <name do
template> do serviço. No motor do serviço da identidade (ISE), você pode nomear o perfil da
autorização exatamente o mesmos até à data do serviço-molde local configurado no interruptor e
verificar a caixa de verificação do molde do serviço. Este perfil da autorização junto com todo o



outro perfil da autorização pode ser empurrado como um resultado da autorização. 

No relatório do resultado da autorização, há um Cisco-av-pair nomeado subscritor: serviço-nome
= <name do template> do serviço. Este indiacates que o swich foi notificado para aplicar esse
molde do serviço para essa sessão.

Está aqui uma imagem que mostre o significado exato de cada entidade de um mapa de política
da amostra.

Configurar

Configuração de AAA

Configuração de servidor RADIUS 

Configuração de mapa de política

A classe traça a configuração

Configuração da interface

Troubleshooting

A melhor maneira de pesquisar defeitos é comparar os logs de trabalho e os logs detrabalho. Esta
maneira, a etapa exata em que o processo foi mal é sabida. Há alguns debuga que são
precisadas de ser permitidas de pesquisar defeitos edições mab/dot1x. Estão aqui os comandos
permitir aqueles debugam.

debug aaa authentication●



debug aaa authorization●

debugar mab todo●

debugar o dot1x todo●

debug radius●

Estão aqui os logs de trabalho com o dot1x e o mab permitidos ao mesmo tempo.

debugar mab todo 

debugar o dot1x todo

Desde que o dot1x tem muitas trocas da mensagem devido às negociações de protocolo,
certificate trocas e assim por diante, não todos os logs debugar foram mencionados aqui. O fluxo
dos eventos na ordem em que é suposto para ocorrer e sua correspondência debugam logs
foram documentados aqui.

debug radius

Desde que há um lote dos mensagens EAP, os pacotes de informação de RADIUS enviaram ao
server e recebido igualmente seja mais. Não cada autenticação do dot1x termina fora com em
solicitação de acesso. Daqui os logs mostrados aqui são esses que são importantes e porque o
fluxo vai.

debugar a autenticação/autorização aaa

debugar a autenticação aaa e a informação util das mostras do debug aaa authorization durante a
vários autenticação/métodos de autorização. Neste caso, é somente uma linha única que
especifica a lista de método que está sendo usada.

Isto mostra se alguns dos métodos de autenticação são não disponíveis/não permitidos.

O procedimento para pesquisar defeitos CWA/Posture/DACLs etc., é o mesmo que aquele do
Switches tradicional IO. A verificação da configuração é a primeira etapa no Troubleshooting.
Assegure-se de que a configuração cumpra as exigências. Se a configuração do mapa de
política, mapa da classe é até a marca, a seguir problemas do debugg se alguns, podem ser
muito fáceis. Para uns detalhes mais adicionais na configuração usando IBNS 2.0, consulte a
seção Informação Relacionada.

Informações Relacionadas

Guia de distribuição IBNS 2.0●

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/identity-based-networking-services/whitepaper_C11-729965.html

