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Inleiding

Dit document beschrijft de nieuwe functies in Identity Services Engine (ISE) waarmee omleiding
kan worden uitgevoerd met netwerktoegangsapparaten van derden (NAD’s).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Guest flow op ISE●

DNS- en DHCP-protocollen●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

Cisco Catalyst 2960 Series-switch●

Cisco ISE, release 2.1●

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.



Achtergrondinformatie

Geavanceerde functies zoals Guest, Posture en Bring Your Ewn Devices (BYOD) in moderne
netwerken vereisen een rechtstreekse communicatie tussen client-device en AAA-server. In vorige
ISE-versies werd dit bereikt door een dynamische URL en toegangscontrolelijst (ACL) te
verzenden naar NAD.

Er zijn twee verplichte eigenschappen die worden verstuurd in een vergunningprofiel voor
omleiding in attribuut-value paris (AV’s):

Cisco AV-paar - omgekeerde URL: De URL-waarde is dynamisch en wordt voor elke sessie
gemaakt. De belangrijke delen van redirect URL zijn Policy Service Node Fuly Qualified
Domain Name (PSN FQDN) en Session ID.

●

Cisco AV-paar - ACL-omleiding:  Dit AV paar bevat een ACL-naam die op NAD moet bestaan.
Met hulp van deze ACL, beslist NAD of de pakketten door het NAD moeten worden gericht of
toegestaan.

●

Traditionele omleidingsbenadering kan alleen worden geïmplementeerd met Cisco NAD-
apparaten. Voor NAD-ondersteuning van derden was een statische URL-omleiding toegevoegd in
ISE 2.0. Hoewel deze aanpak meer onafhankelijk is, is er nog HTTP-omrichtingsondersteuning op
NAD nodig.

Om te beginnen met ISE 2.1 is er een nieuwe stijl van omleiding toegevoegd. Deze benadering
vereist geen ondersteuning van HTTP-omleiding op de NAD. Het belangrijkste idee achter deze
methode is om ISE als een DNS-putje te gebruiken. 

De DNS- en DHCP-serverfunctionaliteit is toegevoegd aan de ISE 2.1-release om deze als een
DNS-knooppunt te gebruiken. Nu kan ISE server IP adressen aan de gebruikers toewijzen die
opnieuw gericht moeten worden en zichzelf als een DNS server definiëren. Dit staat ISE toe om
gebruikersverbindingen aan zichzelf te herrichten zonder enige functionaliteit van een webserver
op NAD. Desondanks zou NAD verandering van autorisatie (COA) en dynamische VLAN-
toewijzing nog steeds moeten ondersteunen.

In ISE kan deze benadering worden gebruikt voor deze omrichtingsstromen:

Ginstroom: ISE beantwoordt een DNS verzoek dat door de gebruiker met zijn eigen IP adres
geïnitieerd werd. Deze respons veroorzaakt dat de client een HTTP verbinding met ISE
maakt. In deze verbinding, keert ISE terug de herdirectie URL met de standaard HTTP code
302 verplaatst pagina.

●

BYOD/Posture (AnyConnect only) - in beide scenario's initieert de Native Supply Provisioning
(NSP)-toepassing of AnyConnect Posture-module een verbinding naar enroll.cisco.com, die
naar ISE wordt omgeleid via dezelfde stappen als gastenstroom.

●

PacketFlow



NAD start MAB-proces voor het aangesloten apparaat. Het MAB proces op Cisco-switches
start volgens de prioriteit van de verificatiemethode en niet voordat het eerste frame vanaf
het eindapparaat wordt ontvangen.

1.

MAB access-request wordt naar ISE verzonden.2.
ISE evalueert de authenticiteit en het autorisatiebeleid voor binnenkomende
toegangsaanvragen. Tijdens de evaluatie van het vergunningsbeleid wordt het type
netwerkapparaat (NAD level setting) vergeleken met het type netwerkapparaat dat in het
vergunningsprofiel is gedefinieerd. Er kunnen alleen vergunningsprofielen worden
geselecteerd voor het overeenkomende type netwerkapparaat.

3.

Opmerking: Voor herleiding van Guest VLAN moet ISE een autorisatieprofiel selecteren dat
Webomleiding (CWA, MDM, NSP, CPP) en VLAN-toewijzing bevat. De client moet worden
toegewezen aan een netwerksegment met ISE als enige DHCP-server.

ISE retourneert een Access-Accept met VLAN-informatie.4.
Switch geeft toestemming voor de poort en past de VLAN-instellingen toe.5.
De client start DHCP ontdekken. Als de PC in het zelfde segment als ISE bevindt, bereikt het
pakket direct ISE. In het geval van L3 connectiviteit tussen client en ISE, zou ISE IP als IP
helperadres op de NAD voor DHCP-relais moeten worden gevormd.

6.

ISE voegt de clientinformatie toe aan de DHCP-bindende tabel. client-IP en MAC worden
door ISE gebruikt voor raadpleging van sessie.

7.

DHCP-aanbod wordt naar de client verzonden. In dit aanbod wordt het ISE IP-adres als
DNS-server opgegeven.

8.



Gebruiker opent een webbrowser en navigeert naar google.com dat een DNS verzoek aan
ISE in werking stelt.

9.

ISE controleert of de beoogde FQDN aan externe domeinen toebehoort. Als dit wel het
geval is, stuurt ISE dit verzoek naar een DNS server die in de DHCP-poolinstellingen is
gedefinieerd. Als ISE zijn eigen IP-adres als antwoord niet retourneert.

10.

De webbrowser start een TCP verbinding met ISE en vraagt om google.com.11.
In deze fase kijkt ISE de geauthentiseerde sessie voor inkomend HTTP GET aanvraag op.
Dit is belangrijk om de juiste URL te bouwen.

12.

Opmerking: ISE gebruikt deze regels voor de raadpleging van de sessie:
1. Lookup IP in DHCP-binding
2. Opname MAC door IP
3. Lookup-sessie door MAC

ISE reageert met HTTP 302-pagina die is verplaatst naar de URL die opnieuw wordt
gericht.

13.

Gebruiker wordt dus naar een gastportaal omgeleid en de volledige gaststroom die op ISE
is ingesteld vindt hier plaats.

14.

Na een geslaagde verificatie door een gast, voert de ISE het machtigingsbeleid opnieuw uit
om te controleren of er nieuwe eigenschappen aan de sessie werden toegevoegd en of het
eindpunt tijdens de gaststroom wijziging van de autorisatie (CoA) vereist. Zodra het
volgende vergunningbeleid is vastgesteld, bereidt ISE het verzoek van de CoA voor.

15.

De CoA- verzoek/CoA-uitwisseling vindt plaats tussen ISE en NAD. Een Port Bounce of
Admin Reset CoA is een must als dit triggers die een nieuw IP adres in het uiteindelijke
VLAN verkrijgen. De NAD moet Radius of SNMP CoA ondersteunen om deze stap te
kunnen laten werken.

16.

Accounting-aanvraag stoppen voor de losgekoppelde sessie wordt naar ISE verzonden.
ISE erkent dit verzoek door een accounting-respons te verzenden.

17.

ISE start een sessie die stikt (20 seconden standaard). Gedurende deze tijd zijn alle
sessiekenmerken (bijvoorbeeld: GUEST_TYPE, Use case=Guest Flow) wordt bewaard
door ISE. Indien tijdens deze periode een nieuw toegangsverzoek voor hetzelfde
oproepende station-ID wordt ontvangen, zijn alle sessiekenmerken gebonden aan de
nieuwe sessie.

18.

Er wordt een nieuw MAB-verzoek om toegang verzonden voor het eindapparaat na de CoA-
poortaanval.

19.

ISE identificeert het verificatie-/autorisatiebeleid voor het nieuwe verzoek. In deze fase
gebruikt ISE sessiekenmerken en/of eindpunten voor de juiste beleidselectie.

20.

Een access-Accept wordt verzonden met de definitieve VLAN-informatie. Een
Downloadbare toegangscontrolelijst (DACL) kan in plaats daarvan worden verzonden om
ook het verkeer op standaard VLAN te beperken.

21.

De switch machtigt de poort in het nieuwe VLAN en past indien nodig een DACL toe.22.

Configureren

ISE configureren

1. Netwerkapparaatprofiel maken



Voor dit specifieke voorbeeld, is een schakelaar van Cisco gebruikt als NAD. Daarom is het
bestaande Cisco-netwerkapparaatprofiel gedupliceerd en zo nodig aangepast. Navigeer naar
Beheer > Netwerkbronnen > Netwerkprofielen en voeg een nieuw profiel toe.



a. CoA type opnieuw ingesteld om alleen port bounce ingeschakeld te hebben

b. Het type omleiding wordt van Dynamisch naar Statisch gewijzigd

c. De naam van SSID wordt verwijderd van statische redirect URL

2. Netwerkapparaat maken

Navigeer in naar Beheer > Netwerkbronnen > Netwerkapparaten om een nieuw apparaat toe te
voegen.



a. Opmerking: instelling voor netwerkapparaatprofiel.

b. Alle andere instellingen zijn standaard.

3. DHCP-server configureren

De DHCP-serverpool is gebonden aan een bepaald ISE-knooppunt en de interface ervan.
Navigeren in naar Administratie > Systeem > Instellingen > DHCP en DNS-services > Add



a. DHCP-toepassingsnaam moet worden ingesteld.

b. Selecteer het knooppunt waarop de DNS- en DHCP-services moeten worden uitgevoerd en
de interface op dat knooppunt die moet worden gebruikt.

c. definieer het DHCP IP-adresbereik, standaardgateway, adressen die van het bereik zijn
uitgesloten en de DHCP-leasetijd.

d. Specificeer naar keuze de externe DNS-server-IP-adressen. Deze moeten worden gezocht
voor externe domeinen.

e. Specificeer naar keuze externe domeinnamen. ISE vraagt externe DNS servers en keert
het eigenlijke IP adres in plaats van het eigen terug.

4. Verificatieprofiel configureren



Navigeer in naar beleid > Gegevens van beleid > Resultaten > Vergunning > Auteur profielen van
autorisatie. Er zijn twee vergunningsprofielen nodig voor de volledige gaststroom:

Redirect autorisatieprofiel (CWA1)●

Toegangsautorisatieprofiel (PermitCWA2)●

a. Netwerkapparaatprofiel: Alleen verzoeken tot echtheidscontrole afkomstig van aan dit
profiel toegewezen NAD's kunnen in dit vergunningprofiel resulteren,

b. VLAN-instellingen: VLAN’s die hier worden gedefinieerd, moeten op de NAD voorkomen.
De ISE interface die voor DHCP is geconfigureerd zou aan dit VLAN moeten behoren of zou
als IP-hulp moeten worden geconfigureerd op gateway voor dit VLAN.

c. Instellingen omleiding: Bijvoorbeeld werd de Central Web Verificatie gedefinieerd als type
redirect, en gesponsorde gastartaal is gedefinieerd als een gastenportal. Het formulier vraagt
nog steeds om de ACL-naam omleiden. Aangezien het profiel van het netwerkapparaat is
aangepast voor statische URL redirect, zal deze ACL naam nooit naar NAD worden
verzonden.



a. Netwerkapparaatprofiel: Alleen verzoeken tot echtheidscontrole afkomstig van aan dit
profiel toegewezen NAD's kunnen in dit vergunningprofiel resulteren,

b. VLAN-instellingen: Na het toewijzen van een clientpoort op dit VLAN dient de gebruiker een
IP-adres te krijgen vanaf een reguliere DHCP-server.

5. Het autorisatiebeleid voor toegang tot de beurs configureren

Navigeren in naar beleid > autorisatie. Configuratie van twee beleid: één voor omleiding en de
andere voor toegang tot gebruikers na verificatie op Guest Portal.

a. Het eerste vergunningsbeleid komt overeen met het bekabelde MAB als een
authenticatiemethode en het profiel van de vergunning wordt bijgevolg toegewezen.

b. Het tweede vergunningenbeleid kan worden gebaseerd op sessiekenmerken (Use case =
Guest Flow/Guest Type/Foreign AD group indien gastgebruikers geauthenticeerd zijn met AD)
of op endpointeigenschappen (Endpoint Identity group). Apparaatregistratie moet op het
gastartaal worden ingeschakeld om Endpoint Identity Group te gebruiken.

NAD configureren



De Cisco-schakelaar is ingesteld voor MAB op de interface en heeft COA-ondersteuning.

Opmerking: Het Cisco Technical Assistance Center (TAC) biedt geen ondersteuning voor de
configuratie van externe NAD’s.

Verifiëren

Een geslaagde gastenstroom lijkt zo in ISE Operations > Radius Livelog:

a. Dit is de eerste MAB-verificatie. Het toelatingsprofiel met omleiding wordt als resultaat
geselecteerd.

b. Dit is de gastverificatie. Na deze actie voert ISE een beleidsherevaluatie uit om te beslissen of
CoA nodig is.

c. Een CoA is met succes voltooid.

d. Dit is de tweede MAB-verificatie. Het vergunningenprofiel voor gasttoegang wordt als resultaat
geselecteerd.

Problemen oplossen

Controleer of IP-adres correct aan de client is toegewezen. Dit kan worden gedaan door een
pakketvastlegging op de client of ISE te verzamelen.

Deze opname van de client toont een succesvolle DHCP-handdruk met de DNS IP dezelfde als
ISE.

Controleer of ISE correct werkt als een DNS-putje. Een pakketvastlegging kan helpen bevestigen



of het verzoek naar ISE gaat en of ISE met zijn eigen IP-adres erop reageert:

Controleer of de HTTP-omleiding goed werkt. Nadat het het bron IP adres krijgt en een TCP
verbinding naar ISE vaststelt, verstuurt de client een HTTP GET aanvraag naar ISE. Dit kan
worden bevestigd in een pakketvastlegging aan de clientzijde:

Tegelijkertijd bepaalt ISE of er een sessie voor deze client bestaat. Dit proces van
sessieraadpleging op ISE kan worden gecontroleerd in prt management log:

2016-04-03 12:04:11,933 DEBUG [http-bio-80-exec-11][] cisco.cpm.prrt.impl.GuestVlanConfigurator

-:::- Endpoint IP 192.168.10.21(3232238101) found in guest VLAN DHCP

2016-04-03 12:04:12,113 INFO [http-bio-80-exec-11][] cisco.cpm.prrt.impl.GuestVlanLeaseQuery -

:::- Enpoint 192.168.10.21 => MAC 3c:97:0e:52:3f:d9

2016-04-03 12:04:12,113 DEBUG [http-bio-80-exec-11][] cisco.cpm.prrt.impl.GuestVlanUrlBuilder -

:::- Looking for session using MAC address 3C-97-0E-52-3F-D9

2016-04-03 12:04:12,113 DEBUG [http-bio-80-exec-11][] cisco.cpm.prrt.impl.GuestVlanUrlBuilder -

:::- Found session ID: C0A80A010000002419EA7C39

2016-04-03 12:04:12,113 DEBUG [http-bio-80-exec-11][] cisco.cpm.prrt.impl.GuestVlanUrlBuilder -

:::- Originating URL: http://google.com/

2016-04-03 12:04:12,113 DEBUG [http-bio-80-exec-11][] cisco.cpm.prrt.impl.GuestVlanUrlBuilder -

:::- Originating URL encoded: http%3A%2F%2Fgoogle.com%2F

2016-04-03 12:04:12,113 INFO [http-bio-80-exec-11][] cisco.cpm.prrt.impl.GuestVlanUrlBuilder -

:::- Endpoint 192.168.10.21/3c:97:0e:52:3f:d9; session C0A80A010000002419EA7C39: Web redirect

URL: https://skuchere-

ise21local.example.com:8443/portal/gateway?sessionId=C0A80A010000002419EA7C39&portal=6acc2e20-

eba7-11e5-a755-

005056bf55e0&action=cwa&token=73f4e7eb72bae4316b2c41fa59b7d73e&redirect=http%3A%2F%2Fgoogle.com%

2F



Na de sessie lookup, geeft ISE de redirect URL naar de client terug in een HTTP 302-respons:
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