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Bezpečný přístup v LAN
IEEE 802.1X

Petr Hon
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Řízení přístupu do sítě pomocí 
prostředků 802.1X, vyuţití 

standardizovaných nástrojů s 
novými moţnostmi.Jak postupovat 

a čemu se vyhnout, aby vznikla 
bezpečná a funkční síť ?
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Agenda

 Přehled technologie.

 Případová studie.

 Úskalí a doporučení.

 Závěr.
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802.1X – Přehled technologie

 Co je to 802.1X?

 Terminologie.

 Základy technologie 802.1X – podklady pro 
architektonická rozhodnutí - část I.
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802.1X Základní použité schéma 802.1X

EAP RADIUS Store-
Dependent

SSC

Layer 2
Layer 3

EAP over LAN

(EAPoL)

EAP over WLAN

(EAPoW)

Supplicant
Autentikátor

Autentikační Server
AD
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802.1X – Terminologie

 IEEE 802.1X je standard vytvořený pracovní skupinou 
IEEE. 

 Jedná se o framework navrţený pro zajištění 
autentizace zařízení přistupujících do sítě LAN resp. 
WLAN.

 Supplicat – označení pro klienta, který zajišťuje 
autentizaci a bezpečnou komunikaci

 AAA:

Autentizace - je proces ověření proklamované identity 
subjektu.

Autorizace – viz dále.

Accounting – sledování aktivity uţivatelů.
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Kdo jsi ?

802.1X autentizuje uţivatele

Proč je 802.1X důležitá v síti

1

Jakou máš úroveň přístupu?

Uţivatel můţe být omezen pomocí 
ACL

3

Co jsi dělal?

Uţivatelova identita můţe být pouţita 
pro tracking and accounting

4

Kam máš přístup?

Na základě autentizace je uţivatel 
přiřazen do VLAN

2
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Co je to autorizace?

 Autentizace je sloveso označující proces získávání souhlasu s 
provedením nějaké operace, povolení přístupu někam, k někomu 
nebo něčemu (nejen ve smyslu přístupu do konkrétních prostor 
nebo k nějaké osobě, ale také přístup k informacím, funkcím, 
programovým objektům a podobně). *zdroj Wikipedia

I’d Like to Withdraw €200.00 Please.

Do You Have Identification?

Yes, I Do. Here It Is.

Thank You. Here are Your Euros.
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802.1X – Autorizace

 Autorizace – co je povoleno v jednotlivých stavech.

 Pět stavů autorizace z pohledu průběhu autentizace:

Pre-Authentication – před autentizací

Passed Authentication – úspěšná autentizace

Failed Authentication – neúspěšná autentizace

No Authentication (no client) – ţádná autentizace, není k 
dispozici 802.1X klient

No Authentication (AAA server dead) - ţádná autentizace, 
autentizační servery neposkytují sluţby.
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Default: Closed

Autorizace: 
Před autentizací.

?

Open

Selectively Open

switch(config-if)#authentication open

switch(config-if)#ip access-group PRE-AUTH in
switch(config-if)#authentication open
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Autorizace:  
Úspěšná autentizace.

Default: Open

Dynamic ACL

Dynamic VLAN

Alice
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Default: Closed

Autorizace: 
Failed 802.1X Authentication.

?

Auth-Fail VLAN

Next-method*

switch(config-if)#authentication event fail action authorize vlan 50

switch(config-if)#authentication event fail action next-method

*Konečný výsledek autorizace je výsledkem poslední z dalších metod

Methods
Priority,  
Order

Timeout,
Failed

AAA 
Down

Flex-
Auth
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Default: Closed

Autorizace: 
Není k dispozici 802.1X supplicant.

?

Guest  VLAN

Next-method*

switch(config-if)#authentication event no-response action authorize vlan 51

switch(config-if)#mab

*Výsledná autorizace je dána výsledkem další autentizační metody

Methods
Priority,  
Order

Timeout, 
Failed

AAA 
Down

Flex-
Auth
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802.1X – EAP metoda
 EAP-MDP

Autentizace jméno/heslo, uloţené na zařízení.

Široce podporováno.

 PEAP

Autentizace jméno/heslo z Windows.

Obvykle vnitřní metoda autentizace MS-CHAPv2.

 EAP-TLS

Nevyţaduje jméno/heslo, certifikát je nastaven tak, ţe je 
uloţen v počítači.

Certifikát je nutné distribuovat a obnovovat. 

Nejbezpečnější metoda (pokud je zabezpečen certifikát v 
počítači).

 Další metody …
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802.1X Následné metody

 Poté co časovač 802.1X vyprší, port automaticky 
přejde na další metodu “next-method”, pokud je tato 
nakonfigurovaná.

802.1X 
Timeout

802.1X

MAB

MAB
fails

Web Auth

802.1X 
Timeout

802.1X

MAB

802.1X 
Timeout

802.1X

Web-Auth

802.1X & Web Auth802.1X & MAB 802.1X, MAB, Web-Auth
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802.1X – Definice prostředí

 Přehled prostředí: 

Zákazník - nadnárodní společnost.

Síť tvořena jak LAN na centrále, tak L3 WAN síť propojující 
pobočky po celé ČR.

Velmi malý tým realizující správu sítě, který je velmi vytíţen.

Jedna z důleţitých motivací pro nasazení byly výsledky 
bezpečnostního auditu.

Majoritní technologií jsou počítače PC s OS Windows XP a 
Windows 7.

V síti je implementována IP telefonie Cisco a pouţit protokol 
DHCP. V síti je instalováno jedno ACS pro autentizaci přístupu 
na přepínač protokolem TACACS+.

Autentizace pomocí MAC adresy je moţné pouţít tam, kde 
není k dispozici jiná, bezpečnější metoda. 
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802.1X – Průběh projektu

 Průběh projektu

Schůzka se zákazníkem - seznámení se s obchodními 
potřebami. Začíná proces transformace obchodních potřeb na 
technické řešení. Pouţitá metodika – IBM Unified Method 
Framework.

Definování user requirements, osvětlení dopadu jednotlivých 
rozhodnutí na implementaci a provoz.

Konsolidace vstupů do projektu, dokumentace 
architektonických rozhodnutí, rizik a vytvoření návrhu řešení.

Odsouhlasení a implementace.

Pilotní provoz a podpora provozu.

Následná podpora.
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802.1X – Požadavky na řešení

 Poţadavky na řešení – co je poţadováno

Základním poţadavkem bylo umoţnit přístup do sítě jen 
„vlastním zařízením“.

Umoţnit vzdálenou správu před i po přihlášení uţivatele.

Umoţnit funkci WoL.

Minimální poţadavky na administraci.

Nezměněná (nebo jen minimálně) dostupnost sluţeb po 
implementaci.

Transparentní pro uţivatele.

Bezpečný způsob s minimem nároků na investice.

Pro vybrané porty v zasedacích místnostech je nutné hostům 
umoţnit připojení do Internetu.
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802.1X – Požadavky na řešení

 Poţadavky na řešení – co není poţadováno a ani 
nebude.

V síti se neuvaţuje o nasazení PXE boot.

Není poţadována funkcionalita validace klienta před 
přístupem do sítě.

Není poţadováno rychlé nasazení.

Členění uţivatelů do skupin pro rozdílný přístup. 

Více neţ jeden počítač a jeden telefon na port.

Nebude pouţita virtualizace mimo serverovny.
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802.1X – Alternativy

 Zvaţované moţnosti

Pouţití VACL x bez ACL.

Pouţití certifikátu x jméno heslo.

Dynamické nastavování VLAN x statické v konfiguraci.

MultiDomain x Multihost mod.

MAB x portsecurity.

Implementace velký třesk x po patrech budovy a skupinách 
poboček.

…..
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802.1X – Případová studie

 Architektonická rozhodnutí I

IEEE 802.1X nebude implementována v serverovnách. Není 
potřeba, v těchto prostorech je fyzicky omezený přístup.

PC s Windows XP SP3 a Windows 7 budou autentizovány 
pomocí 802.1X, ostatní pomocí MAB.

Autentizace PC certifikátem – reflektuje poţadavek na 
transparentnost pro uţivatele, poţadavek na vzdálenou správu 
před přihlášením a minimální nároky na údrţbu pomocí 
Windows GP. 

Nasazeni – postupné nasazení podle podlaţí v centrále resp. 
skupině poboček. Mezi jednotlivými kroky je ponechán týden na 
otestování. 

Pouţití defaultního High Security modu uţ při prvotní 
implementaci.  
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802.1X – Případová studie

 Architektonická rozhodnutí II

Bude pouţit nativní supplicant Windows XP a Windows 7. 
Zákazník preferuje nastavit konfiguraci pomocí prostředků 
Windows (Group Policy) pro 802.1X pomocí EAP-TLS. 

Pro WoL bude nastaven Unidirectional Controlled Port .

ACS musí být s ohledem na kritičnost sluţby redundantní a 
musí být konfigurována critical VLAN a critical voice VLAN 
Reflektuje poţadavek na nesníţenou dostupnost. (authentication 
event server dead action authorize, authentication event server dead 

action authorize voice – verze IOS 15.x)

Nebude nasazen ACL - není třeba členit uţivatele do skupin a 
nebude pouţíván PXE boot.
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802.1X – Případová studie

 Architektonická rozhodnutí III

Bude pouţit MDA pro telefony a PC. Tento poţadavek 
reflektuje doporučenou architekturu. 

Telefony budou autentizovány pomocí MAB, která bude jako 
druhá autentizační metoda.

Pro sledování portu za telefonem bude pouţit CDPv2
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interface fastEthernet 3/48

dot1x pae authenticator

authentication port-control auto

authentication host-mode multi-domain

Multi-Domain Authentication (MDA) Host Mode 

Jedno zařízení na port Jedno zařízení v doméně na port

IEEE 802.1X MDA

 MDA nahradilo CDP Bypass

 Podpora pro Cisco & 3rd Party telefony

 Telefony a PCs pouţívají 802.1X or MAB

Data Domain

Voice Domain

Požadavek na jednu MAC adresu na port
IP Telefon
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MDA s MAC Authentication Bypass (MAB)
00.18.ba.c7.bc.ee

EAP-Identity-Request

Fallback to MAB

Learn MAC

RADIUS-Access

Request: 00.18.ba.c7.bc.ee

RADIUS-Access Accept

device-traffic-class=voiceVoice VLAN Enabled

√

Link up

EAP-Identity-Request

EAP-Identity-Request

0:000:010:050:100:200:30

0:000:010:050:100:200:30

0:000:010:050:100:200:30

Timeout

Timeout

Timeout

No Response

No Response

No Response

Výhody Při implementaci nutno zvážit

Nepotřebuje klienta, není třeba dodávat 

autentizační údaje. Funguje pro všechny 

Cisco modely telefonů.

Nefunguje bez AAA serveru.

Je třeba vytvořit a udrţovat MAC databázi 

telefonů.

Defaultní 802.1X timeout je 90 sekund.

Layer 2 Point-to-Point Layer 3 Link

“Voice VSA”
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CDP Link Down

MODE

STACK
SPEED
DUPLX
STAT
MASTR
RPS
SYST

Catalyst 3750 SERIES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1X

2X

15X

16X

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

17X

18X

31X

32X

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

33X

34X

47X

48X

43 44 45 46 47 48

2 4

1 3

MODE

STACK
SPEED
DUPLX
STAT
MASTR
RPS
SYST

Catalyst 3750 SERIES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1X

2X

15X

16X

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

17X

18X

31X

32X

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

33X

34X

47X

48X

43 44 45 46 47 48

2 4

1 3

MODE

STACK
SPEED
DUPLX
STAT
MASTR
RPS
SYST

Catalyst 3750 SERIES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1X

2X

15X

16X

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

17X

18X

31X

32X

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

33X

34X

47X

48X

43 44 45 46 47 48

2 4

1 3

Proxy EAPoL-Logoff
SSC

Inactivity Timer

Session
Cleared

Session
Cleared

Session Cleared

Proxy EAPoL-Logoff
Funkční pouze pro 802.1X koncové 

zařízení

Vyţaduje telefon s funkcionalitou 

Logoff-capable

Inactivity Timer
Konfigurace na přepínači

Funkční pro MAB

Zranitelné během timeout periody

Moţnost nechtěného odpojení 

zařízení negenerující provoz

CDP 2nd Port Status
Funkční pro všechna řešení jak 802.1X, 

MAB, Web-Auth.

Bez nutnosti konfigurace

Kombinace telefon + přepínač

Cisco on Cisco Value!
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802.1X – Případová studie

 Architektonická rozhodnutí IV

V síti se uţ nebude pouţívat portsecurity, bude jednotně 
pouţíván MAB.

VLAN nebude přiřazována z ACS. Reflektuje jak poţadavek 
na jednoduchou správu, tak omezuje problémy v případě 
výpadku ACS. Reflektuje omezení u XP (race conditions). 

Guest VLAN bude konfigurována jen na portech v zasedací 
místnosti provoz bude omezen ACL na centrálním přepínači pro 
guest VLAN na DHCP, DNS a proxy. 
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Non-802.1X Client
Guest VLAN

 Jakýkoliv 802.1X-enabled switchport pošle EAPOL-Identity-Request rámec 
nezávisle na tom, zda zařízení má/nemá supplicant.

 Zařízení je přiřazeno do guest VLAN na základě absence odpovědí na EAP-
Request-Identity rámce.

 Ţádná další akce není provedena. Je to obdobné, jako by administrátor vypnul 
802.1X a přiřadil port do VLAN.

Client
802.1X 
Process

EAP-Identity-Request
D = 01.80.c2.00.00.03 2 30-secondsX

EAP-Identity-Request
D = 01.80.c2.00.00.03

Upon link upX 1

EAP-Success
D = 01.80.c2.00.00.03 30-seconds4√

Port Deployed 
into VLAN 51

3
EAP-Identity-Request
D = 01.80.c2.00.00.03

30-secondsX

interface GigabitE 3/13
authentication port-control auto
authentication event no-response action authorize vlan 51
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802.1X – Úskalí a doporučení

 Definujte všechny případy, kdy bude pouţita 
autentizace (certifikát, jméno heslo), na začátku 
projektu. Definujte kategorii „ostatní“, kterou 
autentizujeme pomocí MAB a definujte, ţe tento způsob 
autentizace je přijatelný s ohledem na bezpečnostní 
politiku. Udělejte o tom zápis.

 Dohodněte se na začátku jak bude probíhat 
konfigurace pracovních stanic, čí je to zodpovědnost a 
jak ji realizujete, jaké SW vybavení je pro tento účel k 
dispozici.

 Minimalizujte, pokud je to moţné, varianty OS. Čím 
méně, tím snazší troubleshooting. Nejvíce problémů je 
pramení z OS stanic, nikoliv z infrastruktury.
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802.1X – Úskalí a doporučení

 Pro první konfiguraci si vyţádejte „čistou“ stanici.

 Minimalizovat, pokud je to moţné, varianty OS. Čím 
méně, tím snazší troubleshooting. 

 Určité procento autentizací skončí u nativního klienta 
neúspěchem. 

 Nasazení 802.1X na OS niţší neţ Windows XP SP3 je 
nutno velmi důkladně diskutovat. Je lépe se tomu 
vyhnout.

 Windows XP obsahují chybu, která způsobuje, ţe po 
neúspěšné autentizaci ji znovu zkusí aţ za defaultních 
20 minut. Je třeba instalovat opravný balíček a změnit 
hodnotu v registru. U Windows 7 uţ je třeba jen nastavit 
potřebný parametr.



33

Agenda

 Přehled technologie.

 Případová studie.

 Úskalí a doporučení.

 Závěr.



34

802.1X – Závěr

 Síť je v současnosti chráněná 802.1X, za dobu běhu 
nedošlo vlivem této technologie ke významnému 
výpadku.

 Úspěšná implementace otevírá moţnosti pro nasazení 
pokročilejších technologií např. ISE.
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802.1X – Diskuze

 Kontakt: 

petrhon@cz.ibm.com

mailto:petrhon@cz.ibm.com
mailto:petrhon@cz.ibm.com

