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Introdução

Este documento descreve como configurar e pesquisar defeitos o NAC Ameaça-céntrico com o
Rapid7 no motor do serviço da identidade (ISE) 2.2. A característica céntrica do controle de
acesso de rede da ameaça (TC-NAC) permite-o de criar as políticas da autorização baseadas nos
atributos da ameaça e da vulnerabilidade recebidos dos adaptadores da ameaça e da
vulnerabilidade. 

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento básico destes assuntos:

Motor do serviço da identidade de Cisco●

Scanner de vulnerabilidade de Nexpose●



Componentes Utilizados

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

Versão 2.2 do motor do serviço da identidade de Cisco●

Cisco Catalyst 2960S Switch 15.2(2a)E1●

Edição de empreendimento do scanner de vulnerabilidade Rapid7 Nexpose●

Pacote de serviços 1 de Windows 7●

Windows Server 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.

Configurar

Diagrama de fluxo de nível elevado

Este é o fluxo:

O cliente conecta à rede, o acesso limitado é dado e o perfil com avalia vulnerabilidades que
a caixa de seleção permitida é atribuída.

1.

O nó PSN envia o mensagem do syslog à autenticação de confirmação do nó MNT ocorreu
e a varredura VA era o resultado da política da autorização.

2.

O nó MNT submete a VARREDURA ao nó TC-NAC (que usa Admin WebApp) que usa estes3.



dados:
- MAC address
- Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
- Intervalo da varredura
- Varredura periódica permitida
- Originando o PSN

Nexpose TC-NAC (encapsulado no recipiente do estivador) comunica-se com o varredor de
Nexpose para provocar a varredura se necessário.

4.

O varredor de Nexpose faz a varredura do valor-limite pedido pelo ISE.5.

O varredor de Nexpose envia os resultados da varredura ao ISE.6.

Os resultados da varredura são enviados para trás a TC-NAC:
- MAC address
- Todas as contagens CVSS
- Todas as vulnerabilidades (título, CVEIDs)

7.

TC-NAC atualiza a BANDEJA com todos os dados da etapa 7.8.

O CoA é provocado se necessário de acordo com a autorização a política configurada.9.

Distribua e configurar o varredor de Nexpose

Cuidado: A configuração de Nexpose neste documento é feita para as finalidades do
laboratório, consulta por favor com os coordenadores Rapid7 para considerações de projeto

Etapa 1. Distribua o varredor de Nexpose.

O varredor de Nexpose pode ser distribuído dos ÓVULOS arquiva, instalado sobre Linux e o SO
Windows. Neste documento, a instalação é feita em Windows Server 2012 R2. Transfira a
imagem do Web site Rapid7 e comece a instalação. Quando você configura o tipo e o destino
selecionam o console da Segurança de Nexpose com local fazem a varredura do motor



Uma vez que a instalação está completa, repartições do server. Após o lançamento, o varredor de
Nexpose deve ser acessível através da porta 3780, segundo as indicações da imagem:



Segundo as indicações da imagem, o varredor examina o processo de inicialização do console da
Segurança:

Obter mais tarde a acesso ao GUI a chave de licença deve ser fornecida. Note por favor a edição
de empreendimento do varredor de Nexpose está exigido, varreduras não são provocados se a
edição da comunidade é instalada.

Etapa 2. Configurar o varredor de Nexpose.



A primeira etapa é ao certificado da instalação no varredor de Nexpose. O certificado neste
documento é emitido por mesmo CA que certificado admin para ISE (LABORATÓRIO CA).
Navegue à administração > ajustes globais e do console. Seleto administre sob o console,
segundo as indicações da imagem.

O clique controla o certificado, segundo as indicações da imagem:

Segundo as indicações da imagem, o clique cria dentro o certificado novo. Incorpore o Common
Name e os todos os outros dados que você goste de ter no certificado de identidade do varredor
de Nexpose. Assegure-se de que o ISE possa resolver o FQDN do varredor de Nexpose com
DNS.



Exporte a solicitação de assinatura de certificado (CSR) para o terminal.

Neste momento, você precisa de assinar o CSR com Certificate Authority (CA).



Importe o certificado emitido por CA clicando no certificado de importação.



Configurar um local. O local contém ativos que você deve poder fazer a varredura e a conta que é
usada para integrar o ISE com varredor de Nexpose deve ter privilégios controlar locais e criar
relatórios. Navegue para criar > local, segundo as indicações da imagem.

Segundo as indicações da imagem, dê entrada com o nome do local na informação & na ABA de
segurança. Os ativos catalogam devem conter endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT dos ativos válidos, os valores-limite que são elegíveis para a exploração da



vulnerabilidade.

Certificado de CA de importação que assinou o certificado ISE na loja confiada. Navegue à
administração > aos certificados de raiz > controlam > certificados de importação.

Configurar o ISE

Etapa 1. Permita serviços TC-NAC.

Permita serviços TC-NAC no nó ISE. Note estes:

O serviço céntrico da ameaça NAC exige uma licença do vértice.●

Você precisa um nó do serviço da política separada (PSN) para o serviço céntrico da ameaça
NAC.

●



O serviço céntrico da ameaça NAC pode ser permitido em somente um nó em um
desenvolvimento.

●

Você pode adicionar somente um exemplo de um adaptador pelo vendedor para o serviço da
avaliação da vulnerabilidade.

●

Etapa 2. Certificado do varredor de Nexpose da importação.

Importe o certificado de CA do varredor de Nexpose na loja dos certificados confiáveis em Cisco
ISE (a administração > > gerenciamento de certificado > certificados confiáveis > importação dos
Certificados). Assegure-se de que os Certificados apropriados da raiz e do intermediário estejam
importados (ou presente) na loja dos certificados confiáveis de Cisco ISE

Etapa 3. Configurar o exemplo do varredor TC-NAC de Nexpose.



Adicionar o exemplo Rapid7 na administração > na ameaça céntricas NAC > fornecedores de
terceira parte.

Uma vez que adicionado, cite como exemplo transições para aprontar-se para configurar o
estado. Clique sobre este link. Configurar o host de Nexpose (varredor) e mova-o, à revelia ele é
3780. Especifique o nome de usuário e senha com acesso para endireitar o local.



Os ajustes avançados são bem documentados no guia ISE 2.2 Admin, o link podem ser
encontrados na seção de referências deste documento. Clique dentro em seguida e revestimento.
Transições do exemplo de Nexpose aos começos da transferência do estado ativo e da base de
conhecimento.



Etapa 4. Configurar o perfil da autorização para provocar a varredura VA.

Navegue à política > aos elementos da política > aos resultados > à autorização > aos perfis da
autorização. Adicionar o perfil novo. Sob tarefas comuns selecione a caixa de seleção da
avaliação da vulnerabilidade. O intervalo por encomenda da varredura deve ser selecionado de
acordo com seu projeto de rede.

O perfil da autorização contém aqueles AV-pares:

cisco-av-pair = on-demand-scan-interval=48

cisco-av-pair = periodic-scan-enabled=0

cisco-av-pair = va-adapter-instance=c2175761-0e2b-4753-b2d6-9a9526d85c0c

São enviados aos dispositivos de rede dentro do pacote de aceitação acesso, embora o propósito
real deles seja dizer o nó da monitoração (MNT) que a varredura deve ser provocada. O MNT
instrui o nó TC-NAC para comunicar-se com o varredor de Nexpose.

Etapa 5. Configurar políticas da autorização.

Configurar a política da autorização para usar o perfil novo da autorização configurado em
etapa 4. navegam à política > à autorização > à política da autorização, encontram a regra de

●



Basic_Authenticated_Access e clicam sobre Edit. Mude as permissões de PermitAccess ao
padrão recém-criado Rapid7. Isto causa uma varredura da vulnerabilidade para todos os
usuários. Clique na salvaguarda.

Crie a política da autorização para máquinas Quarantined. Navegue à política > à autorização
> à política > às exceções da autorização e crie uma regra da exceção. Navegue agora às
circunstâncias > criam a condição nova (opção avançada) > atributo seleto, enrolam para
baixo e selecionam a ameaça. Expanda o atributo da ameaça e selecione Nexpose-
CVSS_Base_Score. Mude o operador a maior do que e incorpore um valor de acordo com
sua política de segurança. O perfil da autorização da quarentena deve dar acesso limitado à
máquina vulnerável.

●

Verificar

Identity Services Engine

A primeira varredura VA dos disparadores da conexão. Quando a varredura é terminada, o
Reauthentication CoA está provocado para aplicar a política nova se é combinado.

A fim verificar que vulnerabilidades foram detectadas, navegue à visibilidade do contexto > aos
valores-limite. Verifique por vulnerabilidades dos valores-limite com as contagens dadas a ele
pelo varredor de Nexpose.



Nas operações > no TC-NAC vivem os logs, você pode ver as políticas da autorização aplicadas
e os detalhes em CVSS_Base_Score.

Varredor de Nexpose

Quando a varredura VA está provocada por transições da varredura TC-NAC Nexpose ao estado
em andamento, e por começos do varredor que sondam o valor-limite, se você executa a
captação do wireshark no valor-limite, você verá o intercâmbio de pacotes entre a estação final e
o varredor neste momento. Uma vez que o varredor é terminado, os resultados estão disponíveis
sob o Home Page.



Sob ativos página, você pode ver que há um valor-limite novo disponível com os resultados da
varredura, sistema operacional é identificado e as vulnerabilidades 10 são detectadas.

Quando você clica no varredor de Nexpose do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT do valor-limite toma-o ao menu novo, onde você pode ver mais informação incluir o hostname,
a contagem Risc e lista detalhada de vulnerabilidades

Quando você clica na vulnerabilidade própria, a descrição direta está mostrada na imagem.



Troubleshooting

Debuga no ISE

A fim permitir debuga no ISE, navegam à administração > ao sistema > registrando > debugam a
configuração do log, nó seleto TC-NAC e mudam o va-Runtime do nível do log e o componente
do va-serviço PARA DEBUGAR.

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

Cauda de registro de varuntime.log do aplicativo da mostra ISE21-3ek/admin#

Instrução recebida estivador TC-NAC para executar a varredura para um ponto final particular.

2016-11-24 13:32:04,436 DEBUG [Thread-94][] va.runtime.admin.mnt.EndpointFileReader -:::::- VA:

Read va runtime.

[{"operationType":1,"macAddress":"3C:97:0E:52:3F:D9","ipAddress":"10.229.20.32","ondemandScanInt

erval":"48","isPeriodicScanEnabled":false,"periodicScanEnabledString":"0","vendorInstance":"c217

5761-0e2b-4753-b2d6-9a9526d85c0c","psnHostName":"ISE22-1ek","heartBeatTime":0,"lastScanTime":0},

{"operationType":1,"macAddress":"3C:97:0E:52:3F:D9","ipAddress":"10.229.20.32","isPeriodicScanEn

abled":false,"heartBeatTime":0,"lastScanTime":0}]

2016-11-24 13:32:04,437 DEBUG [Thread-94][] va.runtime.admin.vaservice.VaServiceRemotingHandler

-:::::- VA: received data from Mnt:

{"operationType":1,"macAddress":"3C:97:0E:52:3F:D9","ipAddress":"10.229.20.32","ondemandScanInte

rval":"48","isPeriodicScanEnabled":false,"periodicScanEnabledString":"0","vendorInstance":"c2175

761-0e2b-4753-b2d6-9a9526d85c0c","psnHostName":"ISE22-1ek","heartBeatTime":0,"lastScanTime":0}

2016-11-24 13:32:04,439 DEBUG [Thread-94][] va.runtime.admin.vaservice.VaServiceRemotingHandler



-:::::- VA: received data from Mnt:

{"operationType":1,"macAddress":"3C:97:0E:52:3F:D9","ipAddress":"10.229.20.32","isPeriodicScanEn

abled":false,"heartBeatTime":0,"lastScanTime":0}

Uma vez que o resultado é recebido armazena todos os dados da vulnerabilidade no diretório do
contexto.

2016-11-24 13:45:28,378 DEBUG [Thread-94][] va.runtime.admin.vaservice.VaServiceRemotingHandler

-:::::- VA: received data from Mnt:

{"operationType":2,"isPeriodicScanEnabled":false,"heartBeatTime":1479991526437,"lastScanTime":0}

2016-11-24 13:45:33,642 DEBUG [pool-115-thread-19][]

va.runtime.admin.vaservice.VaServiceMessageListener -:::::- Got message from VaService:

[{"macAddress":"3C:97:0E:52:3F:D9","ipAddress":"10.229.20.32","lastScanTime":1479962572758,"vuln

erabilities":["{\"vulnerabilityId\":\"ssl-cve-2016-2183-sweet32\",\"cveIds\":\"CVE-2016-

2183\",\"cvssBaseScore\":\"5\",\"vulnerabilityTitle\":\"TLS/SSL Birthday attacks on 64-bit block

ciphers (SWEET32)\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7 Nexpose\"}","{\"vulnerabilityId\":\"ssl-

static-key-

ciphers\",\"cveIds\":\"\",\"cvssBaseScore\":\"2.5999999\",\"vulnerabilityTitle\":\"TLS/SSL

Server Supports The Use of Static Key Ciphers\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7

Nexpose\"}","{\"vulnerabilityId\":\"rc4-cve-2013-2566\",\"cveIds\":\"CVE-2013-

2566\",\"cvssBaseScore\":\"4.30000019\",\"vulnerabilityTitle\":\"TLS/SSL Server Supports RC4

Cipher Algorithms (CVE-2013-2566)\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7

Nexpose\"}","{\"vulnerabilityId\":\"tls-dh-prime-under-2048-

bits\",\"cveIds\":\"\",\"cvssBaseScore\":\"2.5999999\",\"vulnerabilityTitle\":\"Diffie-Hellman

group smaller than 2048 bits\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7

Nexpose\"}","{\"vulnerabilityId\":\"tls-dh-

primes\",\"cveIds\":\"\",\"cvssBaseScore\":\"2.5999999\",\"vulnerabilityTitle\":\"TLS/SSL Server

Is Using Commonly Used Prime Numbers\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7

Nexpose\"}","{\"vulnerabilityId\":\"ssl-cve-2011-3389-beast\",\"cveIds\":\"CVE-2011-

3389\",\"cvssBaseScore\":\"4.30000019\",\"vulnerabilityTitle\":\"TLS/SSL Server is enabling the

BEAST attack\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7 Nexpose\"}","{\"vulnerabilityId\":\"tlsv1_0-

enabled\",\"cveIds\":\"\",\"cvssBaseScore\":\"4.30000019\",\"vulnerabilityTitle\":\"TLS Server

Supports TLS version 1.0\",\"vulnerabilityVendor\":\"Rapid7 Nexpose\"}"]}]

2016-11-24 13:45:33,643 DEBUG [pool-115-thread-19][]

va.runtime.admin.vaservice.VaServiceMessageListener -:::::- VA: Save to context db,

lastscantime: 1479962572758, mac: 3C:97:0E:52:3F:D9

2016-11-24 13:45:33,675 DEBUG [pool-115-thread-19][]

va.runtime.admin.vaservice.VaPanRemotingHandler -:::::- VA: Saved to elastic search:

{3C:97:0E:52:3F:D9=[{"vulnerabilityId":"ssl-cve-2016-2183-sweet32","cveIds":"CVE-2016-

2183","cvssBaseScore":"5","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Birthday attacks on 64-bit block ciphers

(SWEET32)","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}, {"vulnerabilityId":"ssl-static-key-

ciphers","cveIds":"","cvssBaseScore":"2.5999999","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server Supports

The Use of Static Key Ciphers","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}, {"vulnerabilityId":"rc4-

cve-2013-2566","cveIds":"CVE-2013-

2566","cvssBaseScore":"4.30000019","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server Supports RC4 Cipher

Algorithms (CVE-2013-2566)","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}, {"vulnerabilityId":"tls-dh-

prime-under-2048-bits","cveIds":"","cvssBaseScore":"2.5999999","vulnerabilityTitle":"Diffie-

Hellman group smaller than 2048 bits","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"},

{"vulnerabilityId":"tls-dh-

primes","cveIds":"","cvssBaseScore":"2.5999999","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server Is Using

Commonly Used Prime Numbers","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}, {"vulnerabilityId":"ssl-

cve-2011-3389-beast","cveIds":"CVE-2011-

3389","cvssBaseScore":"4.30000019","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server is enabling the BEAST

attack","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}, {"vulnerabilityId":"tlsv1_0-

enabled","cveIds":"","cvssBaseScore":"4.30000019","vulnerabilityTitle":"TLS Server Supports TLS

version 1.0","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}]}

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

Cauda de registro de vaservice.log do aplicativo da mostra ISE21-3ek/admin#

Pedido da avaliação da vulnerabilidade submetido ao adaptador.



2016-11-24 12:32:05,783 DEBUG [endpointPollerScheduler-7][] cpm.va.service.util.VaServiceUtil -

:::::- VA SendSyslog systemMsg :

[{"systemMsg":"91019","isAutoInsertSelfAcsInstance":true,"attributes":["TC-

NAC.ServiceName","Vulnerability Assessment Service","TC-NAC.Status","VA request submitted to

adapter","TC-NAC.Details","VA request submitted to adapter for processing","TC-

NAC.MACAddress","3C:97:0E:52:3F:D9","TC-NAC.IpAddress","10.229.20.32","TC-

NAC.AdapterInstanceUuid","c2175761-0e2b-4753-b2d6-9a9526d85c0c","TC-NAC.VendorName","Rapid7

Nexpose","TC-NAC.AdapterInstanceName","Rapid7"]}]

2016-11-24 12:32:05,810 DEBUG [endpointPollerScheduler-7][] cpm.va.service.util.VaServiceUtil -

:::::- VA SendSyslog systemMsg res: {"status":"SUCCESS","statusMessages":["SUCCESS"]}

AdapterMessageListener verifica cada 5 cronometra o estado da varredura até que esteja
terminada.

2016-11-24 12:36:28,143 DEBUG [SimpleAsyncTaskExecutor-2][]

cpm.va.service.processor.AdapterMessageListener -:::::- Message from adapter :

{"AdapterInstanceName":"Rapid7","AdapterInstanceUid":"7a2415e7-980d-4c0c-b5ed-

fe4e9fadadbd","VendorName":"Rapid7 Nexpose","OperationMessageText":"Number of endpoints queued

for checking scan results: 0, Number of endpoints queued for scan: 0, Number of endpoints for

which the scan is in progress: 1"}

2016-11-24 12:36:28,880 DEBUG [endpointPollerScheduler-5][] cpm.va.service.util.VaServiceUtil -

:::::- VA SendSyslog systemMsg :

[{"systemMsg":"91019","isAutoInsertSelfAcsInstance":true,"attributes":["TC-

NAC.ServiceName","Vulnerability Assessment Service","TC-NAC.Status","Adapter Statistics","TC-

NAC.Details","Number of endpoints queued for checking scan results: 0, Number of endpoints

queued for scan: 0, Number of endpoints for which the scan is in progress: 1","TC-

NAC.AdapterInstanceUuid","7a2415e7-980d-4c0c-b5ed-fe4e9fadadbd","TC-NAC.VendorName","Rapid7

Nexpose","TC-NAC.AdapterInstanceName","Rapid7"]}]

O adaptador obtém CVE junto com as contagens CVSS.

2016-11-24 12:45:33,132 DEBUG [SimpleAsyncTaskExecutor-2][]

cpm.va.service.processor.AdapterMessageListener -:::::- Message from adapter :

{"returnedMacAddress":"","requestedMacAddress":"3C:97:0E:52:3F:D9","scanStatus":"ASSESSMENT_SUCC

ESS","lastScanTimeLong":1479962572758,"ipAddress":"10.229.20.32","vulnerabilities":[{"vulnerabil

ityId":"tlsv1_0-enabled","cveIds":"","cvssBaseScore":"4.30000019","vulnerabilityTitle":"TLS

Server Supports TLS version 1.0","vulnerabilityVendor":"Rapid7

Nexpose"},{"vulnerabilityId":"rc4-cve-2013-2566","cveIds":"CVE-2013-

2566","cvssBaseScore":"4.30000019","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server Supports RC4 Cipher

Algorithms (CVE-2013-2566)","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"},{"vulnerabilityId":"ssl-cve-

2016-2183-sweet32","cveIds":"CVE-2016-2183","cvssBaseScore":"5","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL

Birthday attacks on 64-bit block ciphers (SWEET32)","vulnerabilityVendor":"Rapid7

Nexpose"},{"vulnerabilityId":"ssl-static-key-

ciphers","cveIds":"","cvssBaseScore":"2.5999999","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server Supports

The Use of Static Key Ciphers","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"},{"vulnerabilityId":"tls-

dh-primes","cveIds":"","cvssBaseScore":"2.5999999","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server Is Using

Commonly Used Prime Numbers","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"},{"vulnerabilityId":"tls-dh-

prime-under-2048-bits","cveIds":"","cvssBaseScore":"2.5999999","vulnerabilityTitle":"Diffie-

Hellman group smaller than 2048 bits","vulnerabilityVendor":"Rapid7

Nexpose"},{"vulnerabilityId":"ssl-cve-2011-3389-beast","cveIds":"CVE-2011-

3389","cvssBaseScore":"4.30000019","vulnerabilityTitle":"TLS/SSL Server is enabling the BEAST

attack","vulnerabilityVendor":"Rapid7 Nexpose"}]}

2016-11-24 12:45:33,137 INFO [SimpleAsyncTaskExecutor-2][]

cpm.va.service.processor.AdapterMessageListener -:::::- Endpoint Details sent to IRF is

{"3C:97:0E:52:3F:D9":[{"vulnerability":{"CVSS_Base_Score":5.0,"CVSS_Temporal_Score":0.0},"time-

stamp":1479962572758,"title":"Vulnerability","vendor":"Rapid7 Nexpose"}]}

2016-11-24 12:45:33,221 DEBUG [endpointPollerScheduler-7][] cpm.va.service.util.VaServiceUtil -

:::::- VA SendSyslog systemMsg :

[{"systemMsg":"91019","isAutoInsertSelfAcsInstance":true,"attributes":["TC-

NAC.ServiceName","Vulnerability Assessment Service","TC-NAC.Status","VA successfully

completed","TC-NAC.Details","VA completed; number of vulnerabilities found: 7","TC-

NAC.MACAddress","3C:97:0E:52:3F:D9","TC-NAC.IpAddress","10.229.20.32","TC-

NAC.AdapterInstanceUuid","c2175761-0e2b-4753-b2d6-9a9526d85c0c","TC-NAC.VendorName","Rapid7

Nexpose","TC-NAC.AdapterInstanceName","Rapid7"]}]



2016-11-24 12:45:33,299 DEBUG [endpointPollerScheduler-7][] cpm.va.service.util.VaServiceUtil -

:::::- VA SendSyslog systemMsg res: {"status":"SUCCESS","statusMessages":["SUCCESS"]}
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