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Výchozí stav  

Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU) má vybudovánu rozsáhlou informační 

infrastrukturu, pokrývající veškeré lokality školy. 

Přístup do Internetu ze všech těchto lokalit je uskutečněn prostřednictvím CESNET, pražské lokality 

pomocí PASNET. Všichni zaměstnanci a studenti mají svůj účet pro práci v síti a přístup do Internetu. 

Jako základ autentizačních a autorizačních mechanizmů je používána eDirectory. Jako prostředek 

sdílení uživatelských identit mezi různými systémy funguje Novell Identity Management.  

 

Uživatelé přistupují do sítě: 

 

 Z počítačů  instituce  - pod správou IT oddělení a udržovány v aktualizovaném stavu. Porty 

přístupových přepínačů nastaveny na MAC adresu stroje.  

 Z vlastních přímo připojených zařízení - převažují mobilní bezdrátové, vždy ve vyhrazené síti 

VLAN.  

 Vzdáleně přes VPN - používán Cisco AnyConnect klient, autentizace uživatele přes LDAP  

 

Správa bezdrátových sítí byla řešena přes kontrolér Cisco Wireless Controller 5508, ke kterému se 

registrovaly bezdrátové body. V rámci celé školy byla na všech bezdrátových bodech propagována síť 

Eduroam společně s lokálně vytvořenými sítěmi, které byly operativně vytvářeny podle potřeb 

jednotlivých pracovišť nebo v rámci pořádaných uměleckých akcí. 

 

Přístup do sítě byl omezen na úrovni přepínačů statickým nastavením portů na danou virtuální sít 

VLAN a v případě vybraných připojených zařízení pomocí MAC adresy nebo access listů.  

 

 

Požadavky na řešení 

 Zvýšit zabezpečení přístupu do drátové a bezdrátové sítě nasazením protokolu 802.1x 

 Zjednodušit administraci přístupů pomocí jednotně definovaných pravidel 

 Delegovat správu účtů bezdrátových sítí na odpovědné osoby na vybraných pracovištích 

 Možnost oddělit provoz uživatelů v rámci jedné bezdrátové sítě 

 Možnost ověření přístupu zařízení oproti databázi zařízení   

 Zachovat historii přístupů do sítě pro diagnostiku a řešení bezpečnostních incidentů 

 

Použité technologie  

 Cisco Identity Services Engine 

 Cisco Wireless Controler 5508 

 Cisco Aironet 1040,1140,1240,1260,3500 

 Přepínače Cisco Catalyst 2960/4500/6800 

 Cisco ASA 5500 

 Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 

 Evidenční software MICOS Správce IT 
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Popis projektového řešení 

 

Pevné sítě 

Počáteční plošné nasazení protokolu 802.1x se setkalo s několika překážkami, a to především při 

napojení na adresářovou službu eDirectory, kdy nebylo možné jednoduše ověřovat certifikáty 

zařízení. Proto bylo ověření protokolem 802.1x ponecháno jen ve variantě EAP-TLS s certifikátem pro 

ověření přístupu u notebooků a přenosných počítačů. Instalace uživatelského certifikátu je na počítač 

distribuována přes portál ISE při při nastavení bezdrátové sítě. S rozsáhlejším zavedením 802.1x 

se počítá až s nasazením Active Directory. 

Zaměstnanecké počítače, tiskárny, kamery a jiná zařízení bez podpory protokolu 802.1x využívají 

k ověření metodu MAB, kdy MAC adresa zařízení je vyhledána v adresářové službě LDAP a na základě 

členství ve skupině pak přiřazena odpovídající síť. MAC adresy zařízení jsou pravidelně 

synchronizovány z databáze software Správce IT. 

Vzhledem k velkému počtu starších typů IP telefonů bez přímé podpory protokolu 802.1x byla také 

zvolena jednotná metoda autentizace MAB s napojením na LDAP. V prostorách s nedostatečným 

počtem přípojných míst jsou často počítače a jiná zařízení připojována přes ip telefon. Pro takové 

případy je možné využít podpory protokolu 802.1x, je však vhodně na portech přepínačů nastavit 

časy expirace pro jednotlivé metody ověření. 

Bezdrátové body jsou díky interní funkci ISE profiling při připojování do sítě automaticky rozpoznány 

a po registraci na bezdrátový kontrolér již dále autentizovány protokolem 802.1x. 

Bezdrátové sítě  

Napojení stávajícího bezdrátového kontroléru Cisco 5508 na řešení ISE přineslo řadu zlepšení 

pro uživatele bezdrátových sítí. Zaměstnanci a studenti AMU mohou tak pro připojení do sítě využít 

samoobslužného portálu pro správu (BYOD), kde po autentizaci a registraci zařízení další ověření již 

probíhá pomocí certifikátu. 

Podobně jsou pro hosty a návštěvníky zřízeny webové guest portály primárně využívané na 

studentské koleji a v ubytovacím zařízení. Správa jednotlivých účtů je delegována na odpovědné 

osoby v příslušné lokalitě. 

Nově zřízené bezdrátové sítě: 

 Zabezpečená síť - pro uživatele AMU, autentizace uživatelským certifikátem pomocí 

protokolu EAP-TLS 

 Nezabezpečené sítě - přístup k webovým portálům pro hosty, po přihlášení přístup do 

portálu BYOD, dočasnému přístupu na internet a k prostředkům pro připojení do sítě 

Eduroam.  

 

U vybraných bezdrátových sítí byl z bezpečnostních a kapacitních důvodů vhodnou kombinací 

autorizačních pravidel oddělen provoz uživatelů a návštěvníků AMU a samostatných sítí. 

 

VPN přístup 

Zaměstnanci a studenti AMU přistupující z jiných sítí mohou využívat VPN připojení pomocí klienta 

Cisco AnyConnect na firewall Cisco ASA, který je napojen přímo na servery ISE pomocí protokolu 
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RADIUS. Přiřazení příslušného uživatelského přístupu je řízeno pravidly definovanými na ISE ve 

skupině VPN. Podporováno je také ověření pomocí kombinace certifikátu a hesla v LDAP. 

Správa přístupu na síťová zařízení  

Řešení ISE bylo rozšířeno o licenci umožňující centrální správu přístupů na zařízení Cisco 

a kompatibilních s protokolem TACACS. Napojením pravidel na skupiny v LDAP bylo dosaženo 

možnosti efektivně delegovat přístupy v rámci celé organizace.  

Diagnostika a historie přístupů do sítě 

Centralizací ověřovaní přístupů v drátové a bezdrátové sítí přes ISE byl minimalizován proces 

diagnostiky problémů a řešení incidentů, který dříve představoval dohledání informací z více zařízení 

a databází. Podrobné logy z jednotlivých fází autentizace a vazba na identitu uživatele nebo MAC 

adresu zařízení podstatně urychlují a zjednodušují práci administrátorů. 

 

Přínosy popsaného řešení 

 

 Nasazením protokolu 802.1x  došlo k zásadnímu zvýšení celkového zabezpečení drátového a 

bezdrátového přístupu do počítačové sítě 

 Zjednodušení přístupu a správy účtů v bezdrátových sítích zavedením portálů pro hosty a 

BYOD pro zaměstnance 

 Automatická identifikace připojovaného zařízení podle identity uživatele nebo MAC adresy 

představuje jednodušší správu a konfigurace síťových zařízení 

 Urychlení diagnostiky při řešení problému s připojením a bezpečnostními incidenty 

 Centrální správa a ověřování přístupů na síťová zařízení Cisco s protokolem TACACS 

 

 

 

  

 

 


