Configurar o 2.1 ISE que perfila os serviços
baseados na ponta de prova AD
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Introdução
Este original descreve como configurar o 2.1 do Identity Services Engine (ISE) que perfila os
serviços baseados na ponta de prova do diretório ativo (AD). O sensor do dispositivo é uma
característica dos dispositivos de acesso. Recolhe a informação sobre valores-limite conectados.

Pré-requisitos
Requisitos
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
●

●

●

Protocolo de raio
AD
Cisco ISE

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

Versão 2.1 de Cisco ISE
Controlador do Wireless LAN (WLC) 8.0.133.0
Pacote de serviços 1 de Windows 7
AD 2012 R2
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.
●

●

●

●

Informações de Apoio
A ponta de prova AD:
●

●

Melhora a fidelidade da informação do operating system (OS) para valores-limite de
Windows. Microsoft AD segue a informação detalhada ósmio para computadores AD-joined
que inclui níveis da versão e do pacote de serviços. A ponta de prova AD recupera esta
informação diretamente e usa o conector do Runtime AD a fim fornecer uma fonte altamente
confiável de informação ósmio do cliente.
Ajudas a distinguir entre ativos corporativos e NON-corporativos. Um básico, mas o atributo
importante disponível à ponta de prova AD é se um valor-limite existe no AD. Esta informação
pode ser usada para classificar um valor-limite contido no AD como um dispositivo
gerenciado ou um ativo corporativo.

Configurar
Diagrama de Rede

Este é o fluxo:
1. O cliente conecta à rede Wireless através do desvio da autenticação de MAC (MAB), acesso
limitado é dado ao valor-limite.
2. WLC através da característica do sensor do dispositivo envia o hostname da máquina cliente
ao ISE.
3. Pergunta dos disparadores AD ISE a fim obter atributos: AD-Host-existe, o AD-Juntar-ponto,
AD-Operar-sistema, AD-ÓSMIO-versão, AD-Serviço-bloco.
4. Desde que há manual perfilando a política configurada, a regra da autorização é no lugar, o
valor-limite é perfilado e a mudança da autorização (CoA) é provocada.
5. O acesso direto é dado ao valor-limite.

Configurar o WLC
O WLC é configurado para a autenticação básica MAB. Os ajustes são destacados no vermelho.

O WLC é configurado para o sensor do dispositivo, recolhe a informação de rede dos valoreslimite conectados com os protocolos tais como o HTTP e o DHCP, e para a frente a esta
informação ao nó dos serviços da política ISE (PSN) em uns pacotes da contabilidade do RAIO.
Quando o ISE recebe um hostname, busca os atributos AD para um valor-limite novo. O
hostname é tipicamente instruído das pontas de prova DHCP ou DNS.

Configurar o ISE
Etapa 1. Adicionar o dispositivo do acesso de rede
Adicionar o WLC como um dispositivo de rede na administração > em recursos de rede > em
dispositivos de rede. Use a chave do servidor Radius do WLC como o ajuste secreto
compartilhado da autenticação.

Etapa 2. Permita o raio e as pontas de prova AD
Permita a ponta de prova do raio no nó de perfilamento na administração > no sistema > no
desenvolvimento > no nó ISE > perfilando a configuração. Somente duas pontas de prova são
usadas realmente nesta encenação, ponta de prova do raio para conseguir o hostname do valorlimite e da ponta de prova AD, recuperar atributos AD.
Uma vez que recuperado com sucesso, o ISE não tenta perguntar outra vez o AD para o mesmo
valor-limite até que o temporizador da nova varredura expire. Esta é limitar a carga no AD para
perguntas do atributo. O temporizador da nova varredura está configurável nos dias antes que
campo da nova varredura (a administração > sistema > desenvolvimento > perfilando a
configuração > o diretório ativo). Se há adicional perfilando a atividade no valor-limite, o AD está
perguntado outra vez.

Etapa 3. Configurar o costume que perfila circunstâncias
Navegue aos centros de trabalho > aos elementos do perfilador > da política > às condições do
perfilador. Verifique se o ponto comum é domínio EXAMPLE.COM.

Verifique se o sistema operacional é profissional de Windows 7.

Verifique se o ósmio tem o pacote de serviços 1 instalado.

Verifique se há uma máquina esclarece o valor-limite no AD.

Etapa 4. Configurar a política de perfilamento feita sob encomenda
Navegue aos centros > ao perfilador de trabalho > perfilando políticas. A fim para ser perfilado
como ekorneyc_Win7_SP1_Corporate específico, você precisa de satisfazer condições mínimas
para todas as condições. Se você combina todo, o fator cumulativo de Certantinity será 60, que é
um mínimo para perfilar a política neste exemplo.
Uma vez que a política salvar, o grupo correspondente da identidade do valor-limite está criado. É
importante configurar o tipo associado correto CoA, para assegurar uma vez que o valor-limite é
perfilado, CoA que Reauth é enviado para aplicar a política nova.

Etapa 5. Junte-se ao ISE ao AD

1. Navegue à administração > ao Gerenciamento de identidades > identidade externa armazena >
> Add do diretório ativo. Forneça o nome do ponto da junta, domínio AD e o clique submete-se.

2. Quando alertado para juntar-se a todos os Nós ISE a este domínio AD, clique sim.

3. Forneça o nome de usuário e a senha AD, APROVAÇÃO do clique.

A conta AD exigida para o acesso do domínio no ISE deve ter qualquer uma destes:
Adicionar estações de trabalho à direita de usuário de domínio no domínio correspondente.
Crie objetos do computador ou suprima da permissão dos objetos do computador no
recipiente dos computadores onde a conta de máquina ISE é criada antes de se juntar a
máquina ISE ao domínio.
Cisco recomenda desabilitar a política do fechamento para a conta ISE e configurar a
infraestrutura AD para enviar alertas ao admin se uma senha errada é usada para essa conta.
●

●

Quando a senha errada é incorporada, o ISE não cria nem altera sua conta de máquina quando é
necessário e consequentemente para negar possivelmente todas as autenticações.

4. Reveja o status de operação, estado do nó deve aparecer como terminado, fim do clique.

5. O estado do AD deve ser operacional.

Etapa 6. Configurar políticas da autorização
Duas políticas da autorização são configuradas, o padrão um autorizam o valor-limite com acesso
limitado. Uma vez que a máquina é perfilada, o CoA Reauth está enviado, e a política nova com
direitos de acesso total é atribuída.

Verificar
Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.
Navegue às operações > ao raio > vivo entra o ISE. A primeira autenticação da parte inferior,
mostra que o acesso limitado está dado, que é seguido pelo CoA, que é seguida pela política do
acesso direto.

Navegue à visibilidade > aos valores-limite do contexto para verificar que o valor-limite correto
esteve criado e para corrigir o perfil do valor-limite foi atribuído.

Clique sobre o MAC address dos valores-limite para ver todos os atributos. Os atributos AD,
perfilando a política são destacados.

O atributo do hostname recebido do WLC, que provocou a recuperação dos atributos AD é
destacado.

Troubleshooting
Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua
configuração.

Debuga no ISE
A fim permitir debuga no ISE navegam à administração > ao sistema > registrando > debugam a
configuração do log, PSN seleto e mudam o log em nível do componente do perfilador PARA
DEBUGAR.

Logs a ser verificados - profiler.log. Você pode atá-lo diretamente de ISE CLI:

ISE21-3ek/admin# show logging application profiler.log tail

O valor-limite autentica pela primeira vez:

2016-07-01 18:52:54,916 DEBUG [RADIUSParser-1-thread-2][]
cisco.profiler.probes.radius.RadiusParser -::- Radius Accounting message for
mac:24:77:03:D9:4D:48for probe typePROBE
2016-07-01 18:52:54,917 DEBUG [forwarder-0][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder
-:ProfilerCollection:- Processing endpoint:24:77:03:D9:4D:48
2016-07-01 18:52:54,917 DEBUG [forwarder-0][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder
-:ProfilerCollection:- Filtering:24:77:03:D9:4D:48
2016-07-01 18:52:54,917 DEBUG [forwarder-0][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder
-:ProfilerCollection:- Endpoint Attributes:EndPoint[id=<null>,name=<null>]
MAC: 24:77:03:D9:4D:48
Attribute:AAA-Server
value:psn1-21
Attribute:Airespace-Wlan-Id
value:11
Attribute:AllowedProtocolMatchedRule
value:Default
Attribute:AuthenticationMethod
value:Lookup
Attribute:AuthorizationPolicyMatchedRule
value:Default
Attribute:BYODRegistration
value:Unknown
Attribute:Called-Station-ID
value:3c-ce-73-09-84-50:ekorneyc_Corporate
Attribute:Calling-Station-ID
value:24-77-03-d9-4d-48
Attribute:DestinationIPAddress
value:10.201.228.86
Attribute:DestinationPort
value:1812
Attribute:Device IP Address
value:10.201.228.93
Attribute:Device Type
value:Device Type#All Device Types
Attribute:DeviceRegistrationStatus
value:NotRegistered
Attribute:EndPointMACAddress
value:24-77-03-D9-4D-48
Attribute:EndPointProfilerServer
value:psn1-21.example.com
Attribute:EndPointSource
value:RADIUS Probe
Attribute:FailureReason value:Attribute:IsThirdPartyDeviceFlow
value:false
Attribute:Location
value:Location#All Locations
Attribute:MACAddress
value:24:77:03:D9:4D:48
Attribute:MessageCode
value:5200
Attribute:NAS-IP-Address
value:10.201.228.93
Attribute:NAS-Identifier
value:(Cisco Controller)
Attribute:NAS-Port
value:1
Attribute:NAS-Port-Type value:Wireless - IEEE 802.11
Attribute:Network Device Profile
value:Cisco
Attribute:NetworkDeviceGroups
value:Location#All Locations, Device Type#All Device
Types
Attribute:NetworkDeviceName
value:WLC-backbone
Attribute:NetworkDeviceProfileId
value:403ea8fc-7a27-41c3-80bb-27964031a08d
Attribute:NetworkDeviceProfileName
value:Cisco

Attribute:NmapSubnetScanID
value:0
Attribute:OUI
value:Intel Corporate
Attribute:OriginalUserName
value:247703d94d48
Attribute:PolicyVersion value:0
Attribute:PortalUser
value:
Attribute:PostureApplicable
value:Yes
Attribute:PostureAssessmentStatus
value:NotApplicable
Attribute:RadiusFlowType
value:WirelessMAB
Attribute:Response
value:{User-Name=24-77-03-D9-4D-48;
State=ReauthSession:0ac9e456yGJQ/6QENVbTWpeIf_25n9rNta41Rhpm1mzosl3LL1s;
Class=CACS:0ac9e456yGJQ/6QENVbTWpeIf_25n9rNta41Rhpm1mzosl3LL1s:psn1-21/256595711/820; cisco-avpair=ACS:CiscoSecure-Defined-ACL=#ACSACL#-IP-LimitedAccess-57758e56; LicenseTypes=1; }
Attribute:SSID
value:3c-ce-73-09-84-50:ekorneyc_Corporate
Attribute:SelectedAccessService value:Default Network Access
Attribute:SelectedAuthenticationIdentityStores
value:Internal Users,
All_AD_Join_Points, Guest Users
Attribute:SelectedAuthorizationProfiles value:LimitedAccess
Attribute:Service-Type
value:Call Check
Attribute:StepData
value:6= Normalised Radius.RadiusFlowType, 7=
Airespace.Airespace-Wlan-Id, 11=All_User_ID_Stores, 12=Internal Users, 15=All_AD_Join_Points,
16=All_AD_Join_Points, 17=24-77-03-D9-4D-48, 18=example.com, 19=example.com,
21=ERROR_NO_SUCH_USER, 22=All_AD_Join_Points, 23=Guest Users, 31=Default
Attribute:UseCase
value:Host Lookup
Attribute:User-Name
value:247703d94d48
Attribute:UserName
value:24-77-03-D9-4D-48
Attribute:allowEasyWiredSession value:true
Attribute:SkipProfiling value:false

O valor-limite é perfilado baseou na política de harmonização do Intel-dispositivo UDI. O valorlimite é criado no base de dados:

2016-07-01 18:52:54,922 DEBUG [EndpointHandlerWorker-0-32-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.profiling.ProfilerManager -:Profiling:- Generating
FirstTimeProfileEvent for mac : 24:77:03:D9:4D:48
2016-07-01 18:52:54,943 DEBUG [EndpointHandlerWorker-0-32-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.profiling.ProfilerManager -:Profiling:- Policy Intel-Device
matched 24:77:03:D9:4D:48 (certainty 5)
2016-07-01 18:52:54,975 DEBUG [pool-42-thread-17][]
cisco.profiler.infrastructure.notifications.EndPointNotificationHandler -::- EndPoint created (mac : 24:77:03:D9:4D:48)

A contabilidade do raio é enviada do WLC, contendo o hostname do valor-limite:

2016-07-01 18:52:59,349 DEBUG [RADIUSParser-1-thread-1][]
cisco.profiler.probes.radius.RadiusParser -::- Parsed IOS Sensor 1: host-name=[EKORNEYC-PC]
2016-07-01 18:52:59,349 DEBUG [RADIUSParser-1-thread-1][]
cisco.profiler.probes.radius.RadiusParser -::- Parsed IOS Sensor 2: dhcp-class-identifier=[MSFT
5.0]
2016-07-01 18:52:59,350 DEBUG [RADIUSParser-1-thread-1][]
cisco.profiler.probes.radius.RadiusParser -::- Endpoint: EndPoint[id=<null>,name=<null>]
MAC: 24:77:03:D9:4D:48
Attribute:AAA-Server
value:psn1-21
Attribute:Acct-Authentic
value:RADIUS
Attribute:Acct-Session-Id
value:57764da6/24:77:03:d9:4d:48/165
Attribute:Acct-Status-Type
value:Start
Attribute:AcsSessionID
value:psn1-21/256595711/821
Attribute:Airespace-Wlan-Id
value:11
Attribute:AllowedProtocolMatchedRule
value:Default
Attribute:BYODRegistration
value:Unknown
Attribute:CPMSessionID
value:0ac9e456yGJQ/6QENVbTWpeIf_25n9rNta41Rhpm1mzosl3LL1s
Attribute:Called-Station-ID
value:10.201.228.93
Attribute:Calling-Station-ID
value:24-77-03-d9-4d-48

Attribute:Class value:CACS:0ac9e456yGJQ/6QENVbTWpeIf_25n9rNta41Rhpm1mzosl3LL1s:psn121/256595711/820
Attribute:Device IP Address
value:10.201.228.93
Attribute:Device Type
value:Device Type#All Device Types
Attribute:DeviceRegistrationStatus
value:NotRegistered
Attribute:EndPointPolicy
value:Unknown
Attribute:EndPointPolicyID
value:
Attribute:EndPointSource
value:RADIUS Probe
Attribute:Event-Timestamp
value:1467370923
Attribute:Framed-IP-Address
value:10.201.228.111
Attribute:IdentityGroup value:
Attribute:IdentityGroupID
value:
Attribute:Location
value:Location#All Locations
Attribute:MACAddress
value:24:77:03:D9:4D:48
Attribute:MatchedPolicy value:Unknown
Attribute:MatchedPolicyID
value:
Attribute:MessageCode
value:3000
Attribute:NAS-IP-Address
value:10.201.228.93
Attribute:NAS-Identifier
value:(Cisco Controller)
Attribute:NAS-Port
value:1
Attribute:NAS-Port-Type value:Wireless - IEEE 802.11
Attribute:Network Device Profile
value:Cisco
Attribute:NetworkDeviceGroups
value:Location#All Locations, Device Type#All Device
Types
Attribute:NetworkDeviceName
value:WLC-backbone
Attribute:NmapSubnetScanID
value:0
Attribute:OUI
value:Intel Corporate
Attribute:PolicyVersion value:0
Attribute:PortalUser
value:
Attribute:PostureApplicable
value:Yes
Attribute:RequestLatency
value:3
Attribute:SelectedAccessService value:Default Network Access
Attribute:StaticAssignment
value:false
Attribute:StaticGroupAssignment value:false
Attribute:Total Certainty Factor
value:0
Attribute:Tunnel-Medium-Type
value:(tag=0) 802
Attribute:Tunnel-Private-Group-ID
value:(tag=0) 903
Attribute:Tunnel-Type
value:(tag=0) VLAN
Attribute:User-Name
value:24-77-03-D9-4D-48
Attribute:cisco-av-pair value:audit-session-id=0ac9e45d000000a057764da7, dhcpoption=host-name=EKORNEYC-PC, dhcp-option=dhcp-class-identifier=MSFT 5.0
Attribute:dhcp-class-identifier value:MSFT 5.0
Attribute:host-name
value:EKORNEYC-PC
Attribute:ip
value:10.201.228.111
Attribute:SkipProfiling value:false

O ISE busca os atributos AD para um valor-limite novo assim que receber um hostname:

2016-07-01 18:52:59,671 DEBUG [ActiveDirectoryRequestChecker-45-thread-1][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.ActiveDirectoryEventHandler -::- Attr
operatingSystemVersion, Value = [6.1 (7601)]
2016-07-01 18:52:59,671 DEBUG [ActiveDirectoryRequestChecker-45-thread-1][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.ActiveDirectoryEventHandler -::- Attr
[EXAMPLE.COM]
2016-07-01 18:52:59,672 DEBUG [ActiveDirectoryRequestChecker-45-thread-1][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.ActiveDirectoryEventHandler -::- Attr
[example.com]
2016-07-01 18:52:59,672 DEBUG [ActiveDirectoryRequestChecker-45-thread-1][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.ActiveDirectoryEventHandler -::- Attr
[CN=EKORNEYC-PC,CN=Computers,DC=example,DC=com]
2016-07-01 18:52:59,672 DEBUG [ActiveDirectoryRequestChecker-45-thread-1][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.ActiveDirectoryEventHandler -::- Attr
operatingSystemServicePack, Value = [Service Pack 1]

=

= jp, Value =

= domain, Value =

= dn, Value =

=

2016-07-01 18:52:59,672 DEBUG [ActiveDirectoryRequestChecker-45-thread-1][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.ActiveDirectoryEventHandler -::- Attr = operatingSystem,
Value = [Windows 7 Professional]

Os atributos são adicionados ao valor-limite no base de dados:

2016-07-01 18:52:59,672 DEBUG [forwarder-0][] cisco.profiler.infrastructure.probemgr.Forwarder
-:ProfilerCollection:- Endpoint Attributes:EndPoint[id=<null>,name=<null>]
MAC: 24:77:03:D9:4D:48
Attribute:AD-Fetch-Host-Name
value:EKORNEYC-PC
Attribute:AD-Host-Exists
value:true
Attribute:AD-Join-Point value:EXAMPLE.COM
Attribute:AD-Last-Fetch-Time
value:1467399179672
Attribute:AD-OS-Version value:6.1 (7601)
Attribute:AD-Operating-System
value:Windows 7 Professional
Attribute:AD-Service-Pack
value:Service Pack 1
Attribute:BYODRegistration
value:Unknown
Attribute:DeviceRegistrationStatus
value:NotRegistered
Attribute:EndPointProfilerServer
value:psn1-21.example.com
Attribute:EndPointSource
value:Active Directory Probe
Attribute:MACAddress
value:24:77:03:D9:4D:48
Attribute:NmapSubnetScanID
value:0
Attribute:OUI
value:Intel Corporate
Attribute:PolicyVersion value:0
Attribute:PortalUser
value:
Attribute:PostureApplicable
value:Yes
Attribute:operating-system-result
value:Windows 7 Professional
Attribute:SkipProfiling value:false

A política nova é combinada conforme a política de perfilamento configurada:

2016-07-01 18:52:59,699 DEBUG [EndpointHandlerWorker-0-32-thread-1][]
cisco.profiler.infrastructure.profiling.ProfilerManager -:Profiling:- Policy
ekorneyc_Win7_SP1_Corporate matched 24:77:03:D9:4D:48 (certainty 60)
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