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Introdução

Este documento descreve como configurar e pesquisar defeitos o IPSEC TACACS para fixar o
motor do serviço da identidade de Cisco (ISE) 2.2 - uma comunicação do dispositivo do acesso
de rede (NAD). O tráfego TACACS pode ser cifrado com túnel de site para site da versão 2 do
intercâmbio de chave de Internet do IPsec (do LAN para LAN) (IKEv2) entre o roteador e o ISE.
Este documento não cobre a divisória da configuração de TACACS.



Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

ISE●

Cisco Router●

Conceitos gerais do IPsec●

Conceitos gerais TACACS●

Componentes Utilizados

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

Roteador de Cisco ISR4451-X que executa a versão de software 15.4(3)S2●

Versão 2.2 do motor do serviço da identidade de Cisco●

Pacote de serviços 1 de Windows 7●

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

O objetivo é fixar os protocolos que usam a mistura MD5, o raio e o TACACS incertos com IPsec.
Poucos fatos a tomar na consideração:

Cisco ISE apoia o IPsec em modos do túnel e de transporte.●

Quando você permite o IPsec em uma relação de Cisco ISE, um túnel de IPsec está criado
entre Cisco ISE e o NAD para fixar a comunicação.

●

Você pode definir uma chave pré-compartilhada ou usar os Certificados X.509 para a
autenticação IPSec.

●

O IPsec pode ser permitido em Eth1 através das relações Eth5. Você pode configurar o IPsec
em somente uma relação de Cisco ISE pelo PSN.

●

Arquitetura do IPsec ISE



Uma vez que os pacotes criptografado são recebidos pela relação GE-1 ISE, o roteador
encaixado dos serviços (ESR) intercepta-os na relação Eth0/0.

interface Ethernet0/0

 description e0/0->connection to external NAD

 ip address 10.48.17.87 255.255.255.0

 ip nat outside

 ip virtual-reassembly in

 no ip route-cache

 crypto map radius

O ESR decifra-os e de acordo com o NAT preconfigured as regras executam a tradução de
endereços. (Para o NAD) os pacotes que parte RADIUS/TACACS são traduzidos ao endereço da
relação do Ethernet0/0 e cifrados mais tarde.

ip nat inside source list 1 interface Ethernet0/0 overload

ip nat inside source static udp 10.1.1.2 1645 interface Ethernet0/0 1645

ip nat inside source static udp 10.1.1.2 1646 interface Ethernet0/0 1646

ip nat inside source static udp 10.1.1.2 1812 interface Ethernet0/0 1812

ip nat inside source static udp 10.1.1.2 1813 interface Ethernet0/0 1813

ip nat inside source static tcp 10.1.1.2 49 interface Ethernet0/0 49

access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.3

Os pacotes que são destinados à relação Eth0/0 em portas RADIUS/TACACS devem ser
forwared através da relação Eth0/1 ao endereço IP 10.1.1.2, que é endereço interno do ISE.
Configuração ESR de Eth0/1

interface Ethernet0/1

 description e0/1->tap0 internal connection to ISE

 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

 ip nat inside

 ip virtual-reassembly in



 no ip route-cache

Configuração ISE da relação Tap-0 interna:

ISE22-1ek/admin# show interface | b tap0

tap0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500

       inet 10.1.1.2  netmask 255.255.255.252  broadcast 10.1.1.3

       inet6 fe80::6c2e:37ff:fe5f:b609  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>

       ether 6e:2e:37:5f:b6:09  txqueuelen 500  (Ethernet)

       RX packets 81462  bytes 8927953 (8.5 MiB)

       RX errors 0  dropped 68798  overruns 0  frame 0

       TX packets 105  bytes 8405 (8.2 KiB)

       TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

Diagrama de Rede

A informação neste documento usa esta instalação de rede:

Configurar o IPSec VPN ikev1 usando a chave pré-compartilhada
(fora da caixa)

Esta seção descreve como terminar as configurações do IOS CLI e ISE.

Configuração de CLI do IOS Router

Configurar as relações

Se as relações do IOS Router não são configuradas ainda, a seguir pelo menos a interface WAN
deve ser configurada. Aqui está um exemplo:

interface GigabitEthernet0/0/0

 ip address 10.48.23.68 255.255.255.0

 negotiation auto

no shutdown

!

Assegure-se de que haja uma Conectividade ao peer remoto que deve ser usado a fim
estabelecer um túnel do VPN de Site-para-Site. Você pode usar um sibilo a fim verificar a
conectividade básica.

Configurar a política ISAKMP (IKEv1)

A fim configurar as políticas de ISAKMP para as conexões IKEv1, incorpore o comando cripto do
<priority> da política do isakmp ao modo de configuração global. Aqui está um exemplo:

crypto isakmp policy 10



 encr aes

 hash sha256

 authentication pre-share

 group 16

Nota: Você pode configurar políticas de IKE múltiplas em cada par que participa no IPsec.
Quando a negociação de IKE começa, tenta encontrar uma política comum que seja
configurada em ambos os pares, e começa com as políticas as mais prioritárias que são
especificadas no peer remoto.

Configurar uma chave cripto ISAKMP

A fim configurar uma chave de autenticação preshared, inscreva o comando crypto isakmp key no
modo de configuração global:

crypto isakmp key Krakow123 address 10.48.17.87

Configurar um ACL para o tráfego VPN do interesse

Use o prolongado ou a lista de acesso nomeada a fim especificar o tráfego que deve ser
protegido pela criptografia. Aqui está um exemplo:

access-list 101 permit ip 10.48.23.68 0.0.0.0 10.48.17.87 0.0.0.0

Nota: Um ACL para o tráfego VPN usa os endereços IP de origem e de destino após o NAT.

Configurar um grupo da transformação

A fim definir um IPsec transforme o grupo (uma combinação aceitável de protocolos de segurança
e de algoritmos), inscrevem o comando crypto ipsec transform-set no modo de configuração
global. Aqui está um exemplo:

crypto ipsec transform-set SET esp-aes esp-sha256-hmac

 mode transport

Configurar um crypto map e aplique-o a uma relação

A fim criar ou alterar uma entrada do crypto map e incorporar o modo de configuração do crypto
map, inscreva o comando global configuration do crypto map. Para que a entrada do crypto map
esteja completa, lá são alguns aspectos que devem ser definidos em um mínimo:

Os ipsec peer a que o tráfego protegido pode ser enviado devem ser definidos. Estes são os
pares com que um SA pode ser estabelecido. A fim especificar um ipsec peer em uma
entrada do crypto map, inscreva o comando set peer.

●

Os grupos da transformação que são aceitáveis para o uso com o tráfego protegido devem
ser definidos. A fim especificar os grupos da transformação que podem ser usados com a
entrada do crypto map, inscreva o comando set transform-set.

●

O tráfego que deve ser protegido deve ser definido. A fim especificar uma lista de acesso
extendida para uma entrada do crypto map, inscreva o comando address do fósforo.

●

Aqui está um exemplo:

crypto map MAP 10 ipsec-isakmp

 set peer 10.48.17.87



 set transform-set SET

 match address 101

A etapa final é aplicar o crypto map previamente definido ajustado a uma relação. A fim aplicar
isto, inscreva o comando interface configuration do crypto map:

interface GigabitEthernet0/0

crypto map MAP

Configuração final IO

Está aqui a configuração de CLI final do IOS Router:

aaa group server tacacs+ ISE_TACACS

 server name ISE22

!

aaa authentication login default group ISE_TACACS

aaa authorization exec default group ISE_TACACS

!

crypto isakmp policy 10

 encr aes

 hash sha256

 authentication pre-share

 group 16

!

crypto isakmp key Krakow123 address 10.48.17.87

!

crypto ipsec transform-set SET esp-aes esp-sha256-hmac

 mode transport

!

crypto map MAP 10 ipsec-isakmp

 set peer 10.48.17.87

 set transform-set SET

 match address 101

!

access-list 101 permit ip 10.48.23.68 0.0.0.0 10.48.17.87 0.0.0.0

!

interface GigabitEthernet0/0/0

 ip address 10.48.23.68 255.255.255.0

 negotiation auto

 no shutdown

!

crypto map MAP 10 ipsec-isakmp

 set peer 10.48.17.87

 set transform-set SET

 match address 101

!

tacacs server ISE22

 address ipv4 10.48.17.87

 key cisco

Configuração ISE

Configurar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT no ISE

O endereço deve ser configurado no GE1-GE5 da relação do CLI, GE0 não é apoiado.

interface GigabitEthernet 1

 ip address 10.48.17.87 255.255.255.0

 ipv6 address autoconfig

 ipv6 enable



Nota: O aplicativo reinicia depois que o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT é configurado na relação:
% que mudam o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT puderam fazer com
que os serviços ISE reiniciem
Continue com mudança do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT?  [N] Y/N:
Y

Adicionar o NAD ao grupo IPSec no ISE

Navegue à administração > aos recursos de rede > aos dispositivos de rede. Clique em Add.
Assegure-se de que você configure o nome, endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT, segredo compartilhado. Para terminar o túnel de IPsec do NAD selecione YE contra o grupo
do dispositivo da rede IPsec.

Uma vez que o NAD é adicionado, a rota adicional deve ser criada no ISE, para assegurar-se de
que o tráfego de radius atravesse o ESR e obtém cifrada:

ip route 10.48.23.68 255.255.255.255 gateway 10.1.1.1

Permita o IPSEC no ISE

Navegue à administração > ao sistema > aos ajustes. Clique sobre o raio e promova-o no IPSEC.
Selecione o PSN (único/múltiplo/tudo) seleto permitem a opção, escolhem a relação e selecionam
o método de autenticação. Clique em Salvar. Os serviços reiniciam no nó selecionado neste
momento.



Note, isso depois que a configuração de CLI do reinício ISE dos serviços mostra a interface
configurada sem endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e no estado de
fechamento, ele é esperado como o ESR (roteador encaixado dos serviços) toma o controle da
relação ISE.

interface GigabitEthernet 1

 shutdown

 ipv6 address autoconfig

 ipv6 enable

Uma vez que os serviços são reiniciados, a funcionalidade ESR está permitida. Para entrar ao
ESR datilografe o esr na linha de comando:

ISE22-1ek/admin# esr

% Entering ESR 5921 shell

% Cisco IOS Software, C5921 Software (C5921_I86-UNIVERSALK9-M), Version 15.5(2)T2, RELEASE

SOFTWARE (fc3)

% Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

% Copyright (c) 1986-2015 Cisco Systems, Inc.

Press RETURN to get started, <CTRL-C> to exit

ise-esr5921>en

ise-esr5921#

O ESR vem com esta configuração de criptografia, que é bastante para ter o túnel de IPsec
terminado com chaves pré-compartilhada:



crypto keyring MVPN-spokes

 pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0 key Krakow123

!

crypto isakmp policy 10

 encr aes

 hash sha256

 authentication pre-share

 group 16

!

crypto isakmp policy 20

 encr aes

 hash sha256

 authentication pre-share

 group 14

!

crypto isakmp key Krakow123 address 0.0.0.0

!

crypto isakmp profile MVPN-profile

  description LAN-to-LAN for spoke router(s) connection

  keyring MVPN-spokes

  match identity address 0.0.0.0

!

crypto ipsec transform-set radius esp-aes esp-sha256-hmac

 mode tunnel

crypto ipsec transform-set radius-2 esp-aes esp-sha256-hmac

 mode transport

!

crypto dynamic-map MVPN-dynmap 10

 set transform-set radius radius-2

!

crypto map radius 10 ipsec-isakmp dynamic MVPN-dynmap

 Certifique-se que o ESR tem uma rota para enviar para fora pacotes criptografado:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.48.26.1

Ajuste a política de Tacacs no ISE

Verificar

Roteador IOS



Antes que a sessão SSH esteja iniciada ao roteador, não há nenhuma conexão de VPN ativa:

ISR4451#sh cry isa sa

IPv4 Crypto ISAKMP SA

dst             src             state          conn-id status

IPv6 Crypto ISAKMP SA

 O cliente conecta ao roteador, porque uma fonte ISE 2.2 da autenticação é usada.

EKORNEYC-M-K04E:~ ekorneyc$ ssh alice@10.48.23.68

Password:

ISR4451#

Os IO enviam um pacote TACACS, que provoque o estabelecimento da sessão de VPN, uma vez
o túnel são acima desta saída são vistos no roteador. Confirma que a fase 1 do túnel está acima:

ISR4451#sh cry isa sa

IPv4 Crypto ISAKMP SA

dst             src             state          conn-id status

10.48.17.87     10.48.23.68     QM_IDLE           1962 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

ISR4451#

A fase 2 está acima, e os pacotes são cifrados e decifrados:

ISR4451#sh cry ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/0/0

   Crypto map tag: MAP, local addr 10.48.23.68

  protected vrf: (none)

  local  ident (addr/mask/prot/port): (10.48.23.68/255.255.255.255/0/0)

  remote ident (addr/mask/prot/port): (10.48.17.87/255.255.255.255/0/0)

  current_peer 10.48.17.87 port 500

    PERMIT, flags={origin_is_acl,}

   #pkts encaps: 48, #pkts encrypt: 48, #pkts digest: 48

   #pkts decaps: 48, #pkts decrypt: 48, #pkts verify: 48

   #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

   #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0

   #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0

   #send errors 0, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 10.48.23.68, remote crypto endpt.: 10.48.17.87

    plaintext mtu 1458, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0/0

    current outbound spi: 0x64BD51B8(1690128824)

    PFS (Y/N): N, DH group: none

    inbound esp sas:

     spi: 0xFAE51DF8(4209319416)

       transform: esp-aes esp-sha256-hmac ,

       in use settings ={Transport, }

       conn id: 2681, flow_id: ESG:681, sibling_flags FFFFFFFF80004008, crypto map: MAP

       sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4607998/3127)

       IV size: 16 bytes

       replay detection support: Y

       Status: ACTIVE(ACTIVE)

    inbound ah sas:

    inbound pcp sas:



    outbound esp sas:

     spi: 0x64BD51B8(1690128824)

       transform: esp-aes esp-sha256-hmac ,

       in use settings ={Transport, }

       conn id: 2682, flow_id: ESG:682, sibling_flags FFFFFFFF80004008, crypto map: MAP

       sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4607997/3127)

       IV size: 16 bytes

       replay detection support: Y

       Status: ACTIVE(ACTIVE)

    outbound ah sas:

    outbound pcp sas:

ISR4451#

ESR

As mesmas saídas podem ser verificadas no ESR, fase um estão acima:

ise-esr5921#sh cry isa sa

IPv4 Crypto ISAKMP SA

dst             src             state          conn-id status

10.48.17.87     10.48.23.68     QM_IDLE           1002 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

ise-esr5921#

A fase 2 está acima, os pacotes são cifrados e decifrados com sucesso:

ise-esr5921#sh cry ipsec sa

interface: Ethernet0/0

   Crypto map tag: radius, local addr 10.48.17.87

  protected vrf: (none)

  local  ident (addr/mask/prot/port): (10.48.17.87/255.255.255.255/0/0)

  remote ident (addr/mask/prot/port): (10.48.23.68/255.255.255.255/0/0)

  current_peer 10.48.23.68 port 500

    PERMIT, flags={}

   #pkts encaps: 48, #pkts encrypt: 48, #pkts digest: 48

   #pkts decaps: 48, #pkts decrypt: 48, #pkts verify: 48

   #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

   #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0

   #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0

   #send errors 0, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 10.48.17.87, remote crypto endpt.: 10.48.23.68

    plaintext mtu 1458, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0

    current outbound spi: 0xFAE51DF8(4209319416)

    PFS (Y/N): N, DH group: none

    inbound esp sas:

     spi: 0x64BD51B8(1690128824)

       transform: esp-aes esp-sha256-hmac ,

       in use settings ={Transport, }

       conn id: 3, flow_id: SW:3, sibling_flags 80000000, crypto map: radius

       sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4242722/3056)

       IV size: 16 bytes

       replay detection support: Y

       Status: ACTIVE(ACTIVE)

    inbound ah sas:



    inbound pcp sas:

    outbound esp sas:

     spi: 0xFAE51DF8(4209319416)

       transform: esp-aes esp-sha256-hmac ,

       in use settings ={Transport, }

       conn id: 4, flow_id: SW:4, sibling_flags 80000000, crypto map: radius

       sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4242722/3056)

       IV size: 16 bytes

       replay detection support: Y

       Status: ACTIVE(ACTIVE)

    outbound ah sas:

         

    outbound pcp sas:

ise-esr5921#

ISE

A autenticação viva indica a autenticação regular PAP_ASCII:

As captações tomadas na relação GE1 do ISE e filtradas com ESP ou Tacacs, confirmam que
não há nenhum Tacacs no texto claro, e todo o tráfego é cifrado:

Troubleshooting

A técnica de Troubleshooting comum VPN pode ser aplicada para pesquisar defeitos as edições
relativas ao IPSEC. Você pode encontrar documentos úteis abaixo:

Os IO IKEv2 debugam para o VPN de Site-para-Site com os PSK que pesquisam defeitos
TechNote

O ASA IKEv2 debuga para o VPN de Site-para-Site com PSK

//www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/ip/internet-key-exchange-ike/115934-technote-ikev2-00.html
//www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/ip/internet-key-exchange-ike/115934-technote-ikev2-00.html
//www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/115935-asa-ikev2-debugs.html


Troubleshooting de IPSec: Compreendendo e usando comandos debug

Configurar a site para site de FlexVPN (DVTI a SVTI) entre NAD
e ISE 2.2

Éigualmente possível proteger o tráfego de radius com FlexVPN. A seguinte topologia é usada no
exemplo abaixo:

A configuração de FlexVPN é direta. Mais detalhes podem ser encontrados aqui:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/flexvpn/115782-flexvpn-site-to-site-00.html

Vantagens do projeto do cabo flexível VPN

Você pode executar o cabo flexível ao longo de todo seu IPsec precedente VPN. A maioria
de encenações permitem a coexistência da configuração precedente e do cabo flexível.

●

O cabo flexível VPN é baseado em IKEv2 e não em IKEv1, que melhora quase todos os
aspectos da estabilidade da negociação e do protocolo.

●

Funcionalidades múltiplas realizáveis com uma estrutura.●

Facilidade da configuração usando padrões sãos - você não precisa de definir políticas,
transforma os grupos etc., IKEv2 construiu nos padrões que fazem o sentido e são
atualizados.

●

Configuração do roteador

aaa new-model

!

!

aaa group server tacacs+ ISE_TACACS

 server name ISE22_VRF

ip vrf forwarding TACACS

!

aaa authentication login default group ISE_TACACS

aaa authorization exec default group ISE_TACACS

aaa authorization network default local

!

crypto ikev2 authorization policy default

 route set interface Loopback0

 no route set interface

!

!

crypto ikev2 keyring mykeys

//www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security-vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/5409-ipsec-debug-00.html
//www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/flexvpn/115782-flexvpn-site-to-site-00.html


 peer ISE22

 address 10.48.17.87

 pre-shared-key Krakow123

 !

!

!

crypto ikev2 profile default

 match identity remote address 10.48.17.87 255.255.255.255

 authentication remote pre-share (with the command authentication remote pre-share key <key> in

place keyring is not required)

 authentication local pre-share

 keyring local mykeys

 aaa authorization group psk list default default

!

!

ip tftp source-interface GigabitEthernet0

!

!

!

crypto ipsec profile default

 set ikev2-profile default (it is default configuration)

!

!

!

interface Loopback0

ip vrf forwarding TACACS

 ip address 100.100.100.100 255.255.255.0

!

interface Tunnel0

ip vrf forwarding TACACS

 ip address 10.1.12.1 255.255.255.0

 tunnel source GigabitEthernet0/0/0

 tunnel mode ipsec ipv4

 tunnel destination 10.48.17.87

 tunnel protection ipsec profile default

!

interface GigabitEthernet0/0/0

 ip address 10.48.23.68 255.255.255.0

 negotiation auto

!

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.48.23.1

ip tacacs source-interface Loopback0

!

!

tacacs server ISE22_VRF

 address ipv4 10.1.1.2

 key cisco

!

ISR4451#

Configuração ESR no ISE

aaa new-model

!

!

aaa group server tacacs+ ISE_TACACS

 server name ISE22_VRF

ip vrf forwarding TACACS

!

aaa authentication login default group ISE_TACACS

aaa authorization exec default group ISE_TACACS

aaa authorization network default local

!



crypto ikev2 authorization policy default

 route set interface Loopback0

 no route set interface

!

!

crypto ikev2 keyring mykeys

 peer ISE22

 address 10.48.17.87

 pre-shared-key Krakow123

 !

!

!

crypto ikev2 profile default

 match identity remote address 10.48.17.87 255.255.255.255

 authentication remote pre-share (with the command authentication remote pre-share key <key> in

place keyring is not required)

 authentication local pre-share

 keyring local mykeys

 aaa authorization group psk list default default

!

!

ip tftp source-interface GigabitEthernet0

!

!

!

crypto ipsec profile default

 set ikev2-profile default (it is default configuration)

!

!

!

interface Loopback0

ip vrf forwarding TACACS

 ip address 100.100.100.100 255.255.255.0

!

interface Tunnel0

ip vrf forwarding TACACS

 ip address 10.1.12.1 255.255.255.0

 tunnel source GigabitEthernet0/0/0

 tunnel mode ipsec ipv4

 tunnel destination 10.48.17.87

 tunnel protection ipsec profile default

!

interface GigabitEthernet0/0/0

 ip address 10.48.23.68 255.255.255.0

 negotiation auto

!

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.48.23.1

ip tacacs source-interface Loopback0

!

!

tacacs server ISE22_VRF

 address ipv4 10.1.1.2

 key cisco

!

ISR4451#

Considerações de projeto de FlexVPN

Na maioria dos casos a conexão do raio deve ser terminada na relação G0/1 do ISE, que é a
relação E0/0 do ESR. Ao usar crypto map, o tráfego interessante deve ser definido com listas
de acesso, com SVTI - usar o roteamento. Não trabalhará, se dois Roteadores estão

●



configurados à relação uma através do túnel (cifrado) e uma ISE através da relação
(estabelecimento de túnel). A mesma edição aplica-se à configuração de roteador.
O tráfego interessante (raio cifrado) é comunicado por este motivo entre a relação Lo0 do
roteador, e a relação Tap0 do ISE (não nat é precisado neste caso no ESR). Devido a isto, a
rota IP pode ser configurada, para forçar o tráfego de radius para atravessar o túnel e para
obtê-lo cifrada.

●

Desde que o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da relação Tap0 do ISE é
fixo (10.1.1.2) pode ser colocado no VRF no roteador, assegurar uma comunicação a este
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT acontece somente para o TACACS e
somente através do túnel.

●
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