Configurar a instalação wireless fácil ISE 2.2
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Introdução
Este documento descreve como configurar a instalação wireless fácil com Cisco Identity Services
Engine (ISE) 2.2 para o fluxo do ponto quente.

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

●

●

ISE
O convidado flui no ISE
Controlador de LAN do Cisco Wireless (WLC)
Nota: Este documento supõe que há uma conectividade IP completa entre o controlador do
Wireless LAN, o server ISE, o diretório ativo (AD) e o valor-limite. A instalação wireless
exige pelo menos dois núcleos CPU e 8 GB da memória no ISE.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:
ISE 2.2
Versão 8.1.131.0 WLC 2504
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
Informação wireless fácil da característica
A ferramenta de instalação wireless fornece uma maneira fácil configurar muito fluxos wireless
para o 802.1x, o convidado, e o Bring Your Own Device (BYOD) no curto período de tempo.
Igualmente fornece trabalhos para configurar e personalizar cada portal para o convidado e o
BYOD, onde apropriado. Estes trabalhos são muito mais simples do que a configuração
associada com os fluxos portais no ISE fornecendo as configurações recomendadas as mais
comuns. A instalação wireless executa muitas etapas para você que você teria que se fazer no
ISE e no WLC, assim que você pode rapidamente criar um ambiente de trabalho. Você pode usar
instalação wireless o ambiente criado para testar e desenvolver seus fluxos.
Uma vez que o ambiente wireless da instalação começa trabalhar, você pôde querer comutar ao
modo de configuração ISE, assim que você pode apoiar mais configurações avançadas.

Benefícios principais
●

●

●

●

●

●

●

●

Um lugar para configurar toda a Segurança e para alcançar ajustes.
Trabalhos intuitivos com visibilidade para casos de utilização comum.
Início rápido com autenticação básica, convidado e BYOD.
Você não precisa de configurar a política WLC/ISE.
Para a configuração avançada, você pode sempre comutar ao modo de configuração ISE.
usuário da NON-Segurança ao programa demonstrativo/PoC a solução dentro dos minutos
10.
Experiência amigável do convidado, onboarding sem emenda, configuração do melhor prática
da Segurança.
Fácil controlar/fácil setup quando você compara com o ISE regular flui.

Limitações
●

●

●

●

●

●

Somente AD como o DB externo apoiado para a autenticação.
Somente a língua inglesa é apoiada. Você pode configurar a outra língua do GUI ISE após ter
terminado a instalação.
Nenhum edite/supressão é apoiado no meio do caminho. Você deve ter toda a informação
acessível.
Somente apoio no dispositivo do Greenfield (não existido antes)
Somente o ISE Admin super pode usar a instalação wireless.
A instalação wireless do dot1x exige a licença baixa & BYOD exige a mais a licença.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

O único e SSID duplo é apoiado na instalação wireless.
Para ISE 2.2, a instalação wireless é beta software. Não use a instalação wireless para a
produção.
Um exemplo da instalação wireless pode ser executado por um admin de cada vez.
A restauração/elevação não mostra o menu de instalação wireless. Apoiado somente para as
instalações novas.
O navegador de Chrome é recomendado. Mozilla Firefox pode ser usado como um backup de
navegador. O internet explorer não apoiará o JPEG, simplesmente imagens png do apoio.
O registro do auto funciona porque não não tem nada fazer com AD. Você pode ter seu
próprio usuário interno.
A informação que tem sido empurrada já não pode ser editada ou suprimido.
O ISE admin não pode configurar o ACL através do assistente wireless fácil.
O Sem fio clássico e somente o modo local são apoiados. Nenhum cabo flexível conecta o
apoio.
A âncora/instalação estrangeira não é apoiada pela instalação wireless fácil.
Nenhumas estreias na instalação wireless fácil.
A configuração restaurada não lhe dá o menu de instalação wireless.
O multi AD e WLC são apoiados mas cada fluxo pode apoiar somente um.

Configurar
Neste documento, o foco está na configuração de fluxo do ponto quente. Para o acesso do
convidado, há três tipos de fluxos. O ponto quente é um deles - os locais de encontro típicos do
ponto quente do Wi-fi incluem cafés, bibliotecas, aeroportos, e hotéis.

Etapa 1. Abra a instalação wireless
Uma vez que você registra no ISE, você pode encontrar a instalação wireless beta no canto
superior direito. Clique-o para começar o assistente.

Etapa 2. Selecione o acesso do convidado
Você deve ver um indicador com opções de configuração. Selecione o acesso do convidado. A
fim estender as opções sob recursos de acesso do convidado, clique sobre a seta.

Etapa 3. Selecione o ponto quente para setup
Selecione o ponto quente para setup. Isso trá-lo-ia a uma página nova.

Etapa 4. Controlador do Wireless LAN do registro

Etapa 5. Comprometa mudanças
Até agora o WLC é configurado, registrado e permitido. O clique compromete para saltar à
próxima etapa.

Etapa 6. As mudanças são empurradas ao WLC
Uma vez que você chega na aba comprometer, as mudanças estão abaixadas ao ISE e ao
controlador e você não pode reverter aquelas mudanças.

Etapa 7. Configurar a rede Wireless
Configurar seu Wireless LAN com um nome MyHotSpot. Selecione a relação que deve ser usada
em seu controlador wireless. Após o início de uma sessão, você deve ser reorientado a uma
página do sucesso. Clique adicionam sobre.

Etapa 8. Personalize o portal
O Wireless LAN está pronto neste momento.

Clique em seguida e mova-se para a próxima etapa que é vista e personalize-se seus portais:

Aqui você pode trabalhar na personalização do portal. Isso inclui a alteração das cores, da língua
etc. dos textos.

Nesta imagem você tem um link ao teste portal URL. Isso tomá-lo-ia à página portal do ponto

quente, onde você pode verificar o resultado da personalização.

Se você clique aceita na página AUP, você deve ser reorientado à página do sucesso. O clique
compromete para salvar as mudanças.

Se você compromete as mudanças, você transporta-se à última etapa deste processo inteiro.
Clique sobre a aba vão vivo.

Verificar
Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.
Você configurou o portal do ponto quente do ISE através do assistente wireless fácil. Você pode
verificar a configuração e verificá-la em ISE e em WLC GUI. Como você pode ver o WLAN novo é
criado pelo nome MyHotSpot. Você pode editar o WLAN e verificar se o Mac que filtra, servidor
AAA, o raio NAC, permite a ultrapassagem AAA, o ACL e as outras opções é configurado
corretamente.

No lado ISE, navegue aos centros de trabalho > ao acesso > aos dispositivos de rede do
convidado para assegurar-se de que você tenha o WLC adicionado. Verifique a configuração em
elementos da política > em resultados > em perfis da autorização para ver que perfis onde
adicionado. Verifique a política da autorização também:

Troubleshooting
Esta seção fornece informações que você pode usar na solução de problemas de sua
configuração.
Ajuste o wirelesssetuphelper componente do log debugar ao nível de debug e o olhar naqueles
arquivos:

show logging application wifisetup/wifisetup_xenia.log
show logging application wifisetup/wifisetup_auth.log
show logging application wifisetup/WLCAgent.INF

Descrição do log:
wifisetup/wifisetup_xenia.log - usado para uma comunicação com o ISE e todos erros
restantes loged aqui.
wifisetup/wifisetup_auth.log - usado para considerar erros para os componentes confiar entre
se, as edições do início de uma sessão, confiança emitem.
wifisetup/WLCAgent.INFORMATION - usado para problemas relacionados WLC, mas um
erro deve ser jogado em xenia.log também.
wifisetup/monit.log
Todos logs restantes não são como relevantes, porque estes lhe dariam a informação exigida se
há qualquer erro.
●

●

●

●

Outros logs que você pode olhar em:

wifisetup/mongodb/mongod.log
wifisetup/vault/vault.log
wifisetup/nginx.access.log
wifisetup/WLCAgent.WARNING
wifisetup/WLCAgent.ISE22P.unknownuser.log.INFO.
wifisetup/WLCAgent.ISE22P.unknownuser.log.WARNING.
wifisetup/certmgmt.log
wifisetup/nginx.error.log

