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Introdução

Este original descreve como configurar a autenticação de EasyConnect com o 2.1 do motor do
serviço da identidade (ISE). O ISE usa o microsoft ative directory (AD) como uma loja externo da
identidade para armazenar recursos tais como usuários, máquinas, grupos e atributos.  

Contribuído por Eugene Korneychuk e por Harisha Gunna, engenheiros de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

Este original supõe que há uma Conectividade completa IP entre o interruptor, o AD, o ISE e a
estação de trabalho de Windows 7. O server ISE é amarrado.



Componentes Utilizados

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

2.1 do motor do serviço da identidade de Cisco●

Cisco 3750X Switch com Software Release 15.0(1)SE2 IOS®●

Microsoft Windows server 2008 R2●

Estação de trabalho do indicador 7 de Microsoft●

Informações de Apoio

Informação da característica de EasyConnect

EasyConnect fornece a autenticação com base na porta similar ao 802.1X, mas mais fácil
executar. EasyConnect aprende sobre a autenticação do diretório ativo e fornece o sessão-
seguimento para sessões de rede ativas. As notificações do diretório da sessão podem ser
publicadas com PxGrid.

EasyConnect e o 802.1x podem ser configurados na mesma porta, mas você deve ter uma
política diferente ISE para cada serviço.
EasyConnect é apoiado na Alta disponibilidade do modo. Recomenda-se ter dedicado o PSN
para WMI. O melhor prática é ter dois PSN – um é ativo e o segundo está no apoio.

Todos os PSN recebem os dados do DC mas somente um é ajustado como o mestre e dianteiro
os eventos ao MNT. Os PSN elegem ativo e seguram automaticamente o exemplo de promover o
apoio em caso de uma falha. O processo de eleger o PSN como preliminar pelo serviço da
gerência de PassievID é transparente.

Fluxo de processo de EasyConnect



O interruptor é configurado para o MAB, que envia um pedido de autenticação ao PSN. O PSN
responde com acesso limitado, que permite o usuário autentica com diretório ativo. PSN que
autentica o cliente para a frente a informação sobre o começo do AUTH MAB, da contabilidade do
RAIO e a parada provisória ao MNT. PSN preliminar (este não pôde ser o PSN de autenticação.
Este é o PSN eleito como preliminar por eventos do AUTH do serviço da gerência) de PassiveId
para a frente WMI ao MNT. Uma vez que todos os dados são recolhidos e fundidos no diretório
da sessão pelo MNT, o pedido CoA dos proxys MNT a autenticar o PSN que para a frente CoA ao
NAD e reavalia o usuário para a autorização.



Limitações de recursos de EasyConnect

EasyConnect não pode ser usado com caso do uso BYOD.●

Dispositivos Cisco dos apoios somente.●

O evento do fazer logoff do valor-limite não é apoiado.●

A fim configurar o AD para apoiar o serviço passivo da identidade, refira esta relação: Exigências
do diretório ativo apoiar o serviço passivo da identidade

As permissões são diferentes quando o usuário AD é parte de grupo de Admins do domínio e se
o usuário AD não é grupo de Admins do domínio FO da parte.

Configurar o ISE

Junte-se ao 2.1 ISE ao diretório ativo

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

/content/en/us/td/docs/security/ise/2-1/admin_guide/b_ise_admin_guide_21/b_ise_admin_guide_20_chapter_01101.html#concept_8CFD8CF4072E4C7BBD01CED44D8FBC54
/content/en/us/td/docs/security/ise/2-1/admin_guide/b_ise_admin_guide_21/b_ise_admin_guide_20_chapter_01101.html#concept_8CFD8CF4072E4C7BBD01CED44D8FBC54


2. Quando alertado para juntar-se a todos os Nós ISE a este domínio do diretório ativo, 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 correspondente dos computadores onde a conta de máquina ISE é criada antes de
se juntar a máquina ISE ao domínio.

●

Dica: 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. Ao incorporar a senha errada, 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 se aparecido como terminado, fim do clique.

5. O estado do AD deve ser operacional.

6. Navegue ao > Add dos grupos > grupos seletos do diretório > recuperam grupos. Selecione
caixas de seleção para que os grupos exigidos AD sejam providos na política da autorização.

Nota: O hargadmin do usuário é membro do grupo dos usuários de domínio AD. Depois que
o reassesment é feito, a sociedade dos usuários de domínio está usada na condição da
autorização.



 7. Clique sobre a salvaguarda para salvar grupos recuperados AD.

Configurar perfis da autorização

1. Crie um perfil da autorização para política de acesso > resultados limitados, selecione a
autorização > os perfis da autorização e adicionar um novo nomeado LimitedAccess

a) Verifique a caixa para ver se há o seguimento passivo de identidade

b) Adicionar o nome DACL e escolha o acesso limitado DACL permitindo o acesso DNS, DHCP,
ISE, e DC da lista de gota para baixo

c) Save



2. Crie um perfil da autorização para o outro acesso desejado e salvar.  Não há nenhuma
necessidade para Idenitty passivo que segue para ser permitido em nenhuns outros perfis da
autorização, apenas o acesso inicial.

Configurar EasyConnect

1. Permita o mapeamento da identidade em seu servidor da política. Navegue à administração >
ao desenvolvimento, selecione um nó e sob ajustes gerais, permitem permitem o mapeamento da
identidade.



2. Crie um grupo da política. Navegue à política > aos grupos da política, e crie um grupo novo da
política nomeado Ezconnect. Adicionar então aquelas políticas:
a) Crie uma política de autenticação nomeada EzconnectAuth com a circunstância Wired_MAB.

b) Crie uma política da autorização nomeada Domain_Users, a condição AD: ExternalGroups
IGUALA usuários de example.com/Users/Domain.
c) Crie uma política da autorização nomeada Ezconnect_Limited, circunstância Wired_MAB.

Em consequência de acesso limitado, alcance ao AD deve ser dado.



Configurar o mapeamento da identidade

Navegue à administração > a PassiveID > a controlador de domínio AD. Clique em Add. Nos
ajustes gerais secione, incorpore o FQDN do nome, do domínio do indicador e o FQDN do host
do DC. Nas credenciais secione, incorpore o nome de usuário e senha do DC. Click Save. Uma
tabela actualizado é indicada com o DC novo-definido incluído na lista de DC. A coluna de status
indica os estados diferentes de DC.

(Opcional) teste a conexão ao domínio especificado clicando verificam configurações de conexão
DC. Este teste assegura-se de que a conexão ao DC seja saudável. Contudo não verifica se
Cisco ISE possa buscar a informação de usuário em cima do início de uma sessão.
Click Save.



Configurar o interruptor

Esta configuração assegura-se de que o interruptor execute a autenticação MAB para os clientes
conectados na porta FastEthernet1/0/23.

aaa new-model

!

aaa group server radius ISE-group

 server name PSN1

 server name PSN2

!

aaa authentication dot1x default group ISE-group

aaa authorization network default group ISE-group

aaa accounting update newinfo

aaa accounting dot1x default start-stop group ISE-group

!

aaa server radius dynamic-author

 client 10.201.228.86 server-key 7 0822455D0A16

 client 10.201.228.87 server-key 7 094F471A1A0A

!

interface FastEthernet1/0/23

 switchport access vlan 903

 switchport mode access

 authentication order mab

 authentication port-control auto

 mab

 dot1x pae authenticator      

 spanning-tree portfast

!

radius-server vsa send accounting

radius-server vsa send authentication

!

radius server PSN1

 address ipv4 10.201.228.86 auth-port 1812 acct-port 1813

 key 7 13061E010803

!

radius server PSN2

 address ipv4 10.201.228.87 auth-port 1812 acct-port 1813

 key 7 00071A150754

Verificar

Comute

Depois que o username da autenticação bem sucedida e o IP address devem ser vistos no



interruptor.

Switch#show authentication sessions interface fastEthernet 1/0/23 details

           Interface:  FastEthernet1/0/23

         MAC Address:  3c97.0e52.3fd3

        IPv6 Address:  Unknown

        IPv4 Address:  10.229.20.122

           User-Name:  admin

              Status:  Authorized

              Domain:  DATA

      Oper host mode:  single-host

    Oper control dir:  both

     Session timeout:  N/A

   Common Session ID:  0AE514F000000017011140BC

     Acct Session ID:  0x00000009

              Handle:  0xFC000007

      Current Policy:  POLICY_Fa1/0/23

Local Policies:

       Service Template: DEFAULT_LINKSEC_POLICY_SHOULD_SECURE (priority 150)

Method status list:

      Method           State

      mab              Authc Success

Identity Services Engine

O ISE deve mostrar relatórios múltiplos. Os logs são partir descrita do inferior:

1. A máquina é autenticada através do MAB. O perfil limitado da autorização de acesso é
atribuído, que permite o ICMP, dns, acesso ao AD;

2. DACL com privilégios limitados é transferido ao NAD;

3. O ISE aprende o username através dos grupos WMI (devido ao IP ao mapeamento username
no AD) e AD do usuário através do LDAP do AD. Desde que há uma regra da autorização, e uma
harmonização de dados nova aprendida ISE sua condição, o CoA é iniciado.

4. Em consequência do usuário CoA o admin obtém o perfil da autorização de acesso seguro.

Vive o tiro de tela do log

Tiro de tela vivo das sessões



Diretório ativo MS

Dos eventos do visualizador de eventos 4768 e 4769 deve-se ver, é o resultado da autenticação
de usuário bem sucedida.

Troubleshooting



Debuga no ISE

A fim rever entra o PSN para WMI, mudam o registro para debugar o nível para o PassiveID
componente

mostras do arquivo de passiveid-mgmt.log que o PSN é elegido como preliminar.

psn1-21/admin# sh logging application passiveid-mgmt.log tail

2016-07-04 21:34:15,856 INFO   [admin-http-pool187][] cisco.cda.mgmt.rest.ADProb

eElectionManager- PassiveID Management Service :: The node 'psn2-21.example.com'

 was selected as primary.

2016-07-04 21:34:15,856 INFO   [admin-http-pool187][] cisco.cda.mgmt.rest.ADProb

eElectionManager- PassiveID Management Service :: This node (psn1-21.example.com

) was selected as standby.

Baseado no acima, nós precisamos de rever os logs psn2-21 para o AUTH WMI e desde que
psn1-21 está segurando a solicitação de autorização do NAD, os logs psn1-21 temos que ser
revistos para o AUTH MAB.

passiveid.log do arquivo psn2-21 dá detalhes de evento do AUTH WMI

psn2-21/admin# sh logging application passiveid.log tail

 , Identity Mapping.dc-domainname = example.com , Identity Mapping.dc-connection-type = Current

events , Identity Map

ping.dc-name = ez_example , Identity Mapping.dc-host = win-e78u0frcjd6.example.com/10.201.228.91

,

2016-07-04 21:42:00,592 DEBUG  [Thread-10][] com.cisco.cpm.cda- Received login event. Identity

Mapping.ticket =

instance of __InstanceCreationEvent

{

        SECURITY_DESCRIPTOR = {1, 0, 20, 128, 96, 0, 0, 0, 112, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 0,

0, 2, 0, 76, 0, 3, 0,

0, 0, 0, 0, 20, 0, 69, 0, 15, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 69, 0, 0, 0,

1, 2, 0, 0, 0, 0, 0,

5, 32, 0, 0, 0, 32, 2, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 65, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 32, 0, 0, 0, 61,

2, 0, 0, 1, 2, 0, 0,

0, 0, 0, 5, 32, 0, 0, 0, 32, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 18, 0, 0, 0};

        TargetInstance =

instance of Win32_NTLogEvent

{

        Category = 14339;

        CategoryString = "Kerberos Authentication Service";

        ComputerName = "WIN-E78U0FRCJD6.example.com";

        EventCode = 4768;

        EventIdentifier = 4768;

        EventType = 4;

        InsertionStrings = {"hargadmin", "EXAMPLE", "S-1-5-21-4290790397-2086052146-77444135-

1113", "krbtgt", "S-1-5-

21-4290790397-2086052146-77444135-502", "0x40810010", "0x0", "0x12", "2",

"::ffff:10.201.228.104", "56060", "", "", "

"};

        Logfile = "Security";

\nAdditional Informatio60ffff:10.201.228.10452146-77444135-502requested.

\nPre-authentication types, ticket options, encryption types and result codes are defined in RFC

4120.";

        RecordNumber = 372847;

        SourceName = "Microsoft-Windows-Security-Auditing";

        TimeGenerated = "20160704214131.733498-000";



        TimeWritten = "20160704214131.733498-000";

        Type = "Audit Success";

};

        TIME_CREATED = "131121420933871015";

};

 , Identity Mapping.dc-domainname = example.com , Identity Mapping.dc-connection-type = Current

events , Identity Map

ping.dc-name = ez_example , Identity Mapping.event-user-name = hargadmin , Identity Mapping.dc-

host = win-e78u0frcjd6

.example.com/10.201.228.91 , Identity Mapping.server = psn2-21 , Identity Mapping.event-ip-

address = 10.201.228.104 ,

2016-07-04 21:42:01,510 DEBUG  [Thread-15][] com.cisco.cpm.cda- Forwarded login event to ISE

session directory. Ident

ity Mapping.dc-domainname = example.com , Identity Mapping.event-user-name = hargadmin ,

Identity Mapping.dc-host = w

in-e78u0frcjd6.example.com/10.201.228.91 , Identity Mapping.server = psn2-21 , Identity

Mapping.event-ip-address = 10

.201.228.104 ,

Captura de pacote de informação de psn1-21 (PSN que está segurando o pedido MAB). A
captura de pacote de informação mostra os dados de SYSLOG para o AUTH MAB e os pacotes
da contabilidade que estão sendo frowarded ao nó MNT.



Captura de pacote de informação de psn2-21 (PSN eleito como preliminar pelo serviço de
PassiveID Mangement). Esta captação mostra o PSN preliminar que envia a informação de
syslog da passagem do AUTH WMI ao MNT



Edições típicas

O diretório ativo da edição 1. não está mostrando o evento 4768

Pode haver umas razões múltiplas atrás dele:

1. Assegure-se de que dentro do acesso limitado DACL você permita que o PC contacte o
diretório ativo, assim que este evento é gerado;

2. Log assegure-se de que a política da auditoria esteja configurada corrrectly, assim que do
correspondência será visto no visualizador de eventos, referem a seção

Ajustando a política da auditoria neste original.

Edição 2. Não pode conectar ao AD do mapeamento da identidade

O erro indicado é:

“A conexão foi testada no nó de ativo do mapeamento identidade “Fibi.example.com da”.
A conexão ao “AD” falhou.
Incapaz de conectar à máquina, verifique por favor o estado DC”

Este erro é considerado se você não tem bastante privilégios para o usuário Administrator2, por
favor verifica com cuidado que todos os ajustes exigidos no AD estão configurados corretamente.

A regra do acesso seguro da edição 3. não é provocada

1. Assegure-se de que você tenha a conexão bem sucedida ao AD, você possa verificar o início
de uma sessão correspondente o relatório do mapeamento da identidade:



2. Assegure-se de que atributo do Framed-IP-endereço resevied do NAD, você pode verificar que
com debuga o raio no interruptor;
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