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Introdução

Este documento explica como configurar o Controller de LAN Wireless (WLC) para uma
autenticação Extensible Authentication Protocol (EAP) - Flexible Authentication via Secure
Tunneling (FAST) com o uso de um servidor RADIUS externo. Este exemplo de configuração usa
o Identity Services Engine (ISE) como o servidor de raio externo para autenticar o cliente
Wireless.

Este original focaliza em como configurar o ISE para o abastecimento protegido (automático)
anônimo e autenticado das credenciais do acesso da Em-faixa (PAC) aos clientes Wireless.



Pré-requisitos

Requisitos

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

Conhecimento básico da configuração do Lightweight Access Points (regaços) e do Cisco
WLCs

●

Conhecimento básico do protocolo CAPWAP●

Conhecimento de como configurar um servidor de raio externo, tal como Cisco ISE●

Conhecimento funcional na estrutura geral EAP●

Conhecimento básico em protocolos de segurança, tais como MS-CHAPv2 e EAP-GTC, e
conhecimento em Certificados digitais

●

Componentes Utilizados

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

Cisco 5520 Series WLC que executa a versão de firmware 8.8.111.0Cisco 4800
Series APAnyconnect NAM.Versão 2.3.0.298 segura de Cisco ISECisco 3560-CX Series
Switch que executa a versão 15.2(4)E1

●

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.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Informações de Apoio

O protocolo EAP-FAST é um tipo publicamente acessível do IEEE 802.1X EAP que Cisco
desenvolvido para apoiar os clientes que não podem reforçar uma política de senha elaborada e a
querer distribuir um tipo do 802.1X EAP que não exija Certificados digitais.

O protocolo EAP-FAST é uma arquitetura de segurança do servidor cliente que cifre transações
EAP com um túnel da Segurança do nível do transporte (TLS). O estabelecimento de túnel EAP-
FAST é baseado nos segredos fortes que são originais aos usuários. Estes segredos fortes são
chamados os PAC, que o ISE gerencie usando um chave mestre conhecido somente ao ISE.

EAP-FAST ocorre em três fases:

A fase zero (fase automática do abastecimento PAC) — a fase EAP-FAST zero, uma fase
opcional é meios túnel-fixados de fornecer um cliente EAP-FAST do utilizador final um PAC
para o usuário que pede o acesso de rede. Fornecer um PAC ao cliente do utilizador final é o
propósito único da fase zero.Nota: A fase zero é opcional porque os PAC podem igualmente

●

https://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


manualmente ser provisioned aos clientes em vez de usar a fase zero.Veja a seção dos
modos do abastecimento PAC deste original para detalhes.
Fase um — Em fase um, o ISE e o cliente do utilizador final estabelecem um túnel TLS
baseado nas credenciais PAC do usuário. Esta fase exige que o cliente do utilizador final
esteve fornecido um PAC para o usuário que está tentando ganhar o acesso de rede, e que o
PAC está baseado em um chave mestre que não expire. Nenhum serviço de rede é permitido
por fase um de EAP-FAST.

●

Fase dois — Na fase dois, as credenciais da autenticação de usuário são passadas
firmemente usando um método de EAP interno apoiado por EAP-FAST dentro do túnel TLS
ao RAIO criado usando o PAC entre o cliente e o servidor Radius. O EAP-GTC, o TLS e o
MS-CHAP são apoiados como métodos de EAP internos. Nenhum outro tipo EAP é apoiado
para EAP-FAST.

●

Refira como trabalhos EAP-FAST para mais informação.

PAC

Os PAC são os segredos compartilhados fortes que permitem o ISE e um cliente EAP-FAST do
utilizador final de se autenticar e estabelecer um túnel TLS para o uso na fase EAP-FAST dois. O
ISE gerencie PAC usando o chave mestre ativo e um username.

O PAC compreende:

PAC-chave — Segredo compartilhado limitado a um cliente (e ao dispositivo do cliente) e à
identidade do server.

●

PAC opaco — Campo opaco que os caches de cliente e as passagens ao server. O server
recupera a PAC-chave e a identidade do cliente para autenticar mutuamente com o cliente.

●

PAC-informação — Pelo menos, inclui a identidade do server para permitir o cliente de pôr
em esconderijo PAC diferentes. Opcionalmente, inclui a outra informação tal como o tempo
de expiração do PAC.

●

Modos PAC Provisoning

Como mencionado mais cedo, a fase zero é uma fase opcional.

Ofertas EAP-FAST duas opções para provision um cliente com um PAC:

Abastecimento automático PAC (fase EAP-FAST 0, ou abastecimento da Em-faixa PAC)●

Abastecimento (fora da banda) manual PAC●

a Em-faixa/abastecimento automático PAC envia um PAC novo a um cliente do utilizador final
sobre uma conexão de rede assegurada. O abastecimento automático PAC não exige nenhuma
intervenção do usuário de rede ou de um administrador ISE, contanto que você configura o ISE e
o cliente do utilizador final para apoiar o abastecimento automático.

Os suportes de versão EAP-FAST os mais atrasados duas opções de configuração diferentes do
abastecimento da em-faixa PAC:

Abastecimento anônimo da Em-faixa PAC●

Abastecimento autenticado da Em-faixa PAC●

Nota: Este original discute estes métodos do abastecimento da em-faixa PAC e como configurar-

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/4400-series-wireless-lan-controllers/99791-eapfast-wlc-rad-config.html#PAC
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless-mobility/eap-fast/200322-Understanding-EAP-FAST-and-Chaining-imp.html#anc4


los.

Abastecimento fora da banda/manual PAC exige um administrador ISE gerar os arquivos PAC,
que devem então ser distribuídos aos usuários de rede aplicáveis. Os usuários devem configurar
clientes do utilizador final com seus arquivos PAC.

Configurar

Diagrama de Rede



Configurações

Configurar o WLC para a autenticação EAP-FAST

Execute estas etapas a fim configurar o WLC para a autenticação EAP-FAST:

Configurar o WLC para a autenticação RADIUS através de um servidor de raio externo1.
Configurar o WLAN para a autenticação EAP-FAST2.

Configurar o WLC para a autenticação RADIUS através de um servidor de raio externo

O WLC precisa de ser configurado a fim enviar as credenciais do usuário a um servidor de raio
externo. O servidor de raio externo então valida a utilização das credenciais do usuário EAP-
FAST e fornece o acesso aos clientes Wireless.

Termine estas etapas a fim configurar o WLC para um servidor de raio externo:

Escolha a Segurança e a autenticação RADIUS do controlador GUI indicar a página dos
servidores de autenticação RADIUS. Então, clique novo a fim definir um servidor Radius.

1.

Defina os parâmetros do servidor Radius nos servidores de autenticação RADIUS > página
nova. Estes parâmetros incluem:IP address do servidor Radiusshared secretNúmero de
portaStatus de servidorEste original usa o server ISE com um IP address de
10.48.39.128.

2.

Clique em Apply.3.

Configurar o WLAN para a autenticação EAP-FAST

Em seguida, configurar o WLAN que os clientes se usam para conectar à rede Wireless para a



autenticação EAP-FAST e para atribuir a uma interface dinâmica. O nome WLAN configurado
neste exemplo é eap rapidamente. Este exemplo atribui este WLAN à interface de gerenciamento.

Termine estas etapas a fim configurar o eap WLAN rápido e seus parâmetros relacionados:

Clique WLAN do GUI do controlador a fim indicar a página WLAN.Esta página alista os
WLAN que existem no controlador.

1.

Clique novo a fim criar um WLAN novo.2.

Configurar o nome, o nome de perfil e o ID de WLAN do eap_fast WLAN SSID no WLAN >
página nova. Então, o clique aplica-se.

3.

Uma vez que você cria um WLAN novo, o WLAN > edita a página para o WLAN novo
aparece. Nesta página, você pode definir os vários parâmetros específicos a este WLAN.
Isto inclui políticas gerais, servidores Radius, políticas de segurança, e parâmetros do
802.1x.

4.

Verifique a caixa de verificação do status administrativo sob a aba das políticas gerais a fim
permitir o WLAN. Se você quer o AP transmitir o SSID em seus beacon frame, verifique a
caixa de verificação SSID da
transmissão.

5.



Sob o “WLAN - > edite - > segurança - > a aba da camada 2" escolhe os parâmetros
WPA/WPA2 e seleciona o dot1x para AKM.
Este exemplo usa-se WPA2/AES + dot1x como a Segurança da camada 2 para este WLAN.
Os outros parâmetros podem ser alterados basearam na exigência da rede de WLAN.

6.

Sob “WLAN - > edite - > segurança - > a aba dos servidores AAA” escolha o servidor Radius7.



apropriado do menu de destruição sob servidores Radius.

Clique em Apply.Nota: Este é o único ajuste EAP que precisa de ser configurado no
controlador para a autenticação de EAP. Todas configurações restantes específicas à
necessidade EAP-FAST de ser feito no servidor Radius e nos clientes que precisam de ser
autenticadas.

8.

Configurar o servidor Radius para a autenticação EAP-FAST

Execute estas etapas a fim configurar o servidor Radius para a autenticação EAP-FAST:

Crie uma base de dados de usuário para autenticar clientes EAP-FAST1.
Adicionar o WLC como o cliente de AAA ao servidor Radius2.
Configurar a autenticação EAP-FAST no servidor Radius com abastecimento anônimo da
Em-faixa PAC

3.

Configurar a autenticação EAP-FAST no servidor Radius com abastecimento autenticado da
Em-faixa PAC

4.

Crie uma base de dados de usuário para autenticar clientes EAP-FAST

Este exemplo configura o nome de usuário e senha do cliente EAP-FAST como o <eap_fast > e o
<EAP-fast1>, respectivamente.



Na Web admin UI ISE navegue sob a “administração - > Gerenciamento de identidades - >
usuários” e a imprensa “adiciona” o ícone.

1.

Encha exigiu dentro formulários para que o usuário seja criado - “nomeie” e “senha de
login” e selecione o “grupo de usuário” de deixam cair para baixo a lista; [optionaly you can
fill other information for the user account]
A imprensa “submete-se”

2.

O usuário é criado.3.

Adicionar o WLC como o cliente de AAA ao servidor Radius



Termine estas etapas a fim definir o controlador como um cliente de AAA no servidor ACS:

Na Web admin UI ISE navegue sob a “administração - > recursos de rede - > dispositivos de
rede” e a imprensa “adiciona” o ícone.

1.

Encha dentro exigiu formulários para que o dispositivo seja adicionado - “nome”, “IP” e
configuram a mesma senha secundária compartilhada, como nós configuramos em WLC em
uma seção mais adiantada, no [optionaly you can fill other information for the device such as
location, group, etc] “secreto” compartilhado do formulário.
A imprensa “submete-se”

2.

O dispositivo é adicionado à lista de dispositivos do acesso de rede ISE. (NAD)3.



Configurar a autenticação EAP-FAST no servidor Radius com abastecimento
anônimo da Em-faixa PAC

Geralmente um gostaria de usar este tipo de método caso que não têm a infraestrutura PKI em
seu desenvolvimento.

Este método opera o interior um túnel autenticado do protocolo do acordo de Diffie-HellmanKey
(ADHP) antes que o par autentique o server ISE.

Para apoiar este método que nós precisamos de permitir o "" permitimos o abastecimento
anônimo da Em-faixa PAC” no ISE sob “os protocolos permitidos autenticação”:

Nota: Assegure-se de que você permita o authetnication do tipo de senha, como EAP-MS-
CHAPv2 para o método interno EAP-FAST, desde que obviamente com abastecimento anônimo



da Em-faixa nós não podemos usar nenhuns Certificados.

Configurar a autenticação EAP-FAST no servidor Radius com abastecimento
autenticado da Em-faixa PAC

Esta é a opção a mais segura e a mais recomendada. O túnel TLS é construído com base no
certificado de servidor que é validado pelo suplicante e certificado do cleint é validado por ISE
(padrão).

Essa opção exige para ter a infraestrutura PKI para o cliente e servidor, embora pode ser limitted
ao lado de servidor somente ou sea em ambos os lados.

No ISE havido duas opções adicionais para o abastecimento autenticado da Em-faixa:

Do “o acesso dos retornos server aceita depois que abastecimento autenticado” -
 normalmente, após o abastecimento PAC, uma Rejeição de acesso deve ser enviada
forçando o suplicante a reauthenticate usando PAC. Contudo desde que o abastecimento
PAC é feito no túnel autenticado TLS nós podemos immeditelly responder com aceitação de
acesso para minimizar o tempo da autenticação. (em tal caso se certifique de que você tem
certificados confiáveis no cleint e no lado de servidor).

1.

“Aceite o certificado de cliente para o abastecimento” - se um não quer fornecer a
infraestrutura PKI aos dispositivos do cliente e somente ter o certificado confiável no ISE, a
seguir permita essa opção, que os allowes para saltar a validação do certificado de cliente
no lado de servidor.

2.

No ISE que nós igualmente definimos a política da autenticação simples ajustada para usuários
Wireless, exemplo abaixo está usando-se como o tipo de dispositivo do parâmetro do conidtion e
o tipo do lugar e do authenticaiton, fluxo do authenticaiton que combina essa circunstância será
validado contra o base de dados de usuário interno.



Verificar

Este exemplo mostrará que os ajustes de configuração autenticados de Manager(NAM) do
acesso do andNetwork do fluxo do abastecimento da Em-faixa PAC junto com WLC respectivo
debugam.

Configuração de perfil NAM

As seguintes etapas precisam de ser executadas a fim configurar o perfil de Anyconnect NAM
para autenticar a sessão do usuário contra a utilização ISE EAP-FAST:

Editor do perfil do Access Manager da rede aberta e arquivo de configuração atual da carga.1.
Certifique-se de que “EAP-FAST” está permitido sob “modos de autenticação permitidos”2.

 “Adicionar” um perfil novo da rede:3.



Sob a seção de configuração do “tipo de mídia” defina o perfil “nome”, Sem fio como seu tipo
de rede dos media e especifique o nome SSID.

4.



Sob a rede de autenticação” seleta “do guia de configuração do “nível de segurança” e
especifique o modo de associação como a empresa WPA2 (AES)

5.



Neste exemplo nós estamos usando o tipo de usuário autenticação, por isso sob a aba
seguinte “tipo de conexão” selecionamos a “conexão do usuário”

6.



Sob do “a aba do AUTH usuário” especifique EAP-FAST como o método de autenticação
permitido e desabilite a validação do certificado de servidor, desde que nós não estamos
usando certificados confiáveis neste exemplo.

7.



Nota: no ambiente de produção real assegure-se de que você tenha o certificado confiável
instalado no ISE e mantenha-se a opção da validação do certificado de servidor permitida
em ajustes NAM.
Nota: a opção “se usando PAC, permite o abastecimento não-autenticado PAC” tem que ser
selecionada somente em caso do abastecimento anônimo da Em-faixa PAC.

Defina as credenciais do usuário, uma ou outra como o SSO caso que você que quer usar
mesmas credenciais que usadas para o início de uma sessão, ou selecionar o “alerta para
credenciais” caso que você quer o usuário ser pedido credenciais ao conectar à rede, ou
define credenciais estáticas para esse tipo de acesso. Neste exemplo nós estamos
alertando o usuário para credenciais na tentativa de conexão à rede.

8.



Salvar o perfil configurado sob o dobrador respectivo NAM.9.

Teste a Conectividade ao SSID usando a autenticação EAP-FAST.

Selecione o perfil respectivo do liste de redes de Anyconnect1.



Incorpore o nome de usuário e senha exigido para a autenticação2.
Aceite o certificado de servidor (auto-assinado)3.

Feito4.



Logs da autenticação ISE

Mostrar dos logs da autenticação ISE fluxo EAP-FAST e PAC do abastecimento pode ser
considerado sob “operações - > RAIO - > logs vivos” e pode ser olhado mais detalhadamente de
utilização o ícone do “zoom”:

O cliente começou a autenticação e o ISE propunha o EAP-TLS como o método do
authenticaiton, mas o cliente rejeitou e propôs EAP-FAST pelo contrário, que era o cliente do
método e o ISE concordou sobre.

1.



O handshake de TLS começou entre o cliente e servidor ao ambiente protegido fornecido
para a troca PAC e foi terminado succcesfully.

2.



A autenticação interna começou e as credenciais do usuário foram validadas com sucesso
pelo ISE usando MS-CHAPv2 (username/autenticação baseada senha)

3.
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