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Introduction

Este documento descreve como configurar uma WLAN com segurança 802.1X em um Cisco
Catalyst 9800 Series Wireless Controllers.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

802.1X●

Componentes Utilizados



As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Série de controladores sem fio Catalyst 9800 (Catalyst 9800-CL)●

Cisco IOS-XE Gibraltar 17.3.x●

Cisco ISE 3.0●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver
ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Diagrama de Rede

  

Configuração de WLC

Configuração AAA em WLCs 9800

GUI:

Etapa 1. Declare o servidor RADIUS. Navegue para Configuration > Security > AAA > Servers /
Groups > RADIUS > Servers > + Add e insira as informações do servidor RADIUS.



Verifique se o suporte para CoA está ativado, caso você planeje usar a autenticação da Web
central (ou qualquer tipo de segurança que exija o CoA) no futuro. 

Etapa 2. Adicionar o servidor RADIUS a um grupo RADIUS. Navegue para Configuration >
Security > AAA > Servers / Groups > RADIUS > Server Groups > + Add. Dê um nome ao seu
grupo e mova o servidor que você criou anteriormente na lista de "Servidores Atribuídos".



Etapa 3. Criar uma lista de métodos de autenticação. Navegue até Configuration > Security >
AAA > AAA Method List > Authentication > + Add

Inserir informações: 



CLI:

# config t

# aaa new-model

# radius server <radius-server-name>

# address ipv4 <radius-server-ip> auth-port 1812 acct-port 1813

# timeout 300

# retransmit 3

# key <shared-key>

# exit

# aaa group server radius <radius-grp-name>

# server name <radius-server-name>

# exit

# aaa server radius dynamic-author

# client <radius-server-ip> server-key <shared-key>

# aaa authentication dot1x <dot1x-list-name> group <radius-grp-name>

Observação sobre a detecção de servidor inativo AAA

Depois de configurar o servidor RADIUS, você pode verificar se ele é considerado como "ATIVO":

#show aaa servers | s WNCD Platform State from WNCD (1) : current UP Platform State from WNCD

(2) : current UP Platform State from WNCD (3) : current UP Platform State from WNCD (4) :

current UP ...

Você pode configurar os "dead criteria" bem como o "deadtime" em sua WLC, especialmente se
estiver usando vários servidores RADIUS. 

#radius-server dead-criteria time 5 tries 3 #radius-server deadtime 5

Note: Os "critérios inativos" são os critérios usados para marcar um servidor RADIUS como
inativo. Ele consiste em: 1. Um tempo limite (em segundos) que representa o tempo que
deve decorrer do momento em que a controladora recebeu pela última vez um pacote válido



do servidor RADIUS até o momento em que o servidor é marcado como inativo. 2. Um
contador que representa o número de tempos limite consecutivos que devem ocorrer no
controlador antes que o servidor RADIUS seja marcado como inativo.

Note: O "deadtime" especifica a quantidade de tempo (em minutos) que o servidor
permanece no status inativo depois que o dead-criteria o marca como inativo. Quando o
tempo de inatividade expira, o controlador marca o servidor como ATIVO (ATIVO) e notifica
os clientes registrados sobre a alteração de estado. Se o servidor ainda estiver inacessível
depois que o estado for marcado como ATIVO e se os critérios de INATIVO forem
atendidos, o servidor será marcado novamente como INATIVO para o intervalo de tempo de
inatividade.

Configuração do perfil da WLAN

GUI:

Etapa 1. Criar a WLAN. Navegue até Configuration > Wireless > WLANs > + Add e configure a
rede conforme necessário.

Etapa 2. Inserir as informações da WLAN



Etapa 3. Navegue até a guia Segurança e selecione o método de segurança necessário. Nesse
caso, WPA2 + 802.1x.



Etapa 4. Na guia Security > AAA , selecione o método de autenticação criado na etapa 3 da
seção AAA Configuration on 9800 WLC.

CLI:

# config t

# wlan <profile-name> <wlan-id> <ssid-name>

# security dot1x authentication-list <dot1x-list-name>

# no shutdown



Configuração de perfil de política

Dentro de um Perfil de política, você pode decidir a qual VLAN atribuir os clientes, entre outras
configurações (como Lista de controles de acesso [ACLs], Qualidade de serviço [QoS], Âncora de
mobilidade, Temporizadores e assim por diante).

Você pode usar seu perfil de política padrão ou criar um novo.

GUI:

Navegue para Configuration > Tags & Profiles > Policy Profile e configure seu default-policy-
profile ou crie um novo.

Verifique se o perfil está ativado.

Além disso, se o ponto de acesso (AP) estiver no modo local, verifique se o perfil de política tem
Central Switching e Central Authentication ativados.



Selecione a VLAN à qual os clientes precisam ser atribuídos na guia Access Policies.

Se você planeja ter atributos de retorno ISE no Access-Accept como atribuição de VLAN, habilite
a substituição de AAA na guia Advanced:



CLI:

# config

# wireless profile policy <policy-profile-name>

# aaa-override # central switching # description "<description>" # vlan <vlanID-or-VLAN_name> #

no shutdown

Configuração de marca de política

A marca de política é usada para vincular o SSID ao perfil de política. Você pode criar uma nova
marca de política ou usar a marca default-policy.

Observação: a default-policy-tag mapeia automaticamente as SSIDs com uma ID da WLAN
entre 1 e 16 para o default-policy-profile. Ele não pode ser modificado nem excluído. Se
você tiver uma WLAN com ID 17 ou superior, a marca de política padrão não poderá ser
usada.

GUI:

Navegue até Configuration > Tags & Profiles > Tags > Policy e adicione um novo se necessário.



Vincule o perfil de WLAN ao perfil de política desejado.



CLI:

# config t

# wireless tag policy <policy-tag-name>

# wlan <profile-name> policy <policy-profile-name>

Atribuição de tag de política

Atribua a marca de política aos APs necessários.

GUI:



Para atribuir a marca a um AP, navegue até Configuration > Wireless > Access Points > AP Name
> General Tags, atribua a marca de política relevante e clique em Update & Apply to Device.

Note: Esteja ciente de que quando a tag de política em um AP é alterada, ele descarta sua
associação à WLC 9800 e se junta alguns momentos depois.

Para atribuir a mesma etiqueta de política a vários APs, navegue para Configuration > Wireless
Setup > Advanced > Start Now > Apply.
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