
Melhores prática e considerações do
desenvolvimento da postura ISE 
Índice

Introdução
Restrições
Comportamento do cliente da postura
Use casos
Use o caso 1 - O reauthentication do cliente força o NAD para gerar um ID de sessão novo.
Use o caso 2 - O interruptor é configurado com o DOT1X MAB da ordem e o DOT1X MAB da
prioridade (prendidos).
Use o caso 3 - Os clientes Wireless vagueiam e as autenticações para APs diferentes estão indo
aos controladores diferentes.
Use o caso 4 - Disposições com a correção de programa pre 2.6 remende 6, 2.7 P2 dos
equilibradores da carga (, e o 3.0).
Use o caso 5 - As provas de descoberta da fase 2 responsed por um server diferente do que o
cliente é autenticado com (a pre 2.6 remende 6, 2.7 correção de programa 2, e o 3.0).
A correção de programa 6 do cargo 2.6 da mudança do comportamento, 2.7 remenda 2, e 3.0
Considerações ao manter o mesmo SessionID

Introdução

Este original descreve algumas configurações da linha de base que endereçam diversos casos do
uso com postura reorientação-baseada. Nestas configurações o cliente permanece complacente,
mas o dispositivo do acesso de rede (NAD) limita o acesso porque está no estado da
reorientação.

Restrições

As configurações neste original trabalham para Cisco NADs, mas não necessariamente para a
terceira parte NADs.

Comportamento do cliente da postura

O cliente da postura provocará pontas de prova nestas horas:

Login inicial●

Mudança da placa de interface do /Network da mudança da camada 3 (L3) (NIC) (IP address
novo, mudança de estado NIC)

●

Use casos

Use o caso 1 - O reauthentication do cliente força o NAD para gerar um ID de



sessão novo.

Neste caso do uso, o cliente é ainda complacente, mas devido ao reauthentication, o NAD está no
estado da reorientação (reoriente a URL e a lista de acessos).

Àrevelia, o Identity Services Engine (ISE) é configurado para executar todas as vezes uma
avaliação da postura que conecte à rede, mais especificamente para cada sessão nova.

Este ajuste é configurado sob centros de trabalho > postura > ajustes > ajustes gerais da postura.

A fim manter o NAD de gerar um ID de sessão novo no reauthentication, configurar estes valores
do reauthentication no perfil da autorização. O temporizador do reauthentication indicado não é
uma recomendação padrão, os temporizadores do reauthentication deve ser considerado pelo
desenvolvimento baseado no tipo de conexão (sem fio/prendido), projeto (o que são as regras da
persistência no loadbalancer), e assim por diante.

A política > os elementos da política > resultam > autorização > perfis da autorização



No Switches, você precisa de configurar cada relação, ou molde, para obter seu temporizador do
reauthentication do ISE. 

authentication timer reauthenticate server

Nota: Se há um equilibrador da carga, você precisa de certificar-se de que a persistência
está configurada em uma maneira que os reauthentications estarão retornados ao serviço
original da política (PSN).

Use o caso 2 - O interruptor é configurado com o DOT1X MAB da ordem e o
DOT1X MAB da prioridade (prendidos).

Os reauthentications serão terminados neste caso, porque uma parada da contabilidade para a
sessão do 802.1x estará enviada quando o desvio da autenticação de MAC (MAB) é tentado
durante o reauthentication.

A parada da contabilidade que está enviada para o processo MAB quando falha a
autenticação está correta, porque o username para o cliente muda do username do 802.1X
ao username MAB.

●

O dot1x como a método-identificação na parada da contabilidade está igualmente por mais
correto que o método de autorização estivesse dot1x.

●

Quando o método do dot1x sucede, envia um começo da contabilidade com método-
identificação como o dot1x. Aqui também, este comportamento é como esperado.

●

A fim resolver esta edição, configurar o Cisco-av-pair: terminação-ação-modificador = 1 no perfil
do authZ usado quando um valor-limite for complacente. Este par do valor de atributo (AV)
especifica que o NAD deve reutilizar o método escolhido na autenticação original apesar da



ordem configurada.

Use o caso 3 - Os clientes Wireless vagueiam e as autenticações para APs
diferentes estão indo aos controladores diferentes.

Para esta situação, a rede Wireless deverá ser projetada de modo que os Access point (APs)
dentro do alcance a outros APs para o uso vagueando o mesmo controlador ativo. Um exemplo é
Failover do Stateful Switchover do controlador do Wireless LAN (WLC) (SSO). Para obter mais
informações sobre da Alta disponibilidade (HA) SSO para WLC, veja a Alta disponibilidade (SSO)
do guia de distribuição.

Use o caso 4 - Disposições com a correção de programa pre 2.6 remende 6, 2.7 P2
dos equilibradores da carga (, e o 3.0).

Nas disposições com os equilibradores da carga envolvidos, é importante certificar-se de que
depois que você faz as mudanças nos exemplos precedentes do uso, as sessões continuam a ir
ao mesmo PSN. Antes da versão/correções de programa alistadas para esta etapa, o estado da
postura não replicated entre os Nós através dos dados claros Dirstribution (anteriormente diretório
claro da sessão). Devido a isto, é possível para PSN diferentes retornar resultados diferentes do
estado da postura.

Se a persistência não é configurada corretamente, as sessões que reauthenticate poderiam ir a
um PSN diferente do que esse que foi usado originalmente. Se isto acontece, o PSN novo
poderia marcar o status de conformidade das sessões como o desconhecido e passar o resultado
do authZ com o Access Control List da reorientação (ACL) /URL e limitar o acesso dos valores-
limite. Além disso, esta mudança no NAD não seria reconhecida pelo módulo da postura e as
pontas de prova não serão provocadas.

Para obter mais informações sobre de como configurar os equilibradores da carga, veja Cisco & o
guia de distribuição F5: Balanceamento de carga ISE usando BIG-IP. Fornece uma visão geral de
alto nível e uma configuração F5 específica de um projeto do melhor prática para disposições ISE
em um ambiente equilibrado carga.

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/wireless/controller/technotes/7-5/High_Availability_DG.html#pgfId-23144
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/wireless/controller/technotes/7-5/High_Availability_DG.html#pgfId-23144
https://community.cisco.com/t5/security-documents/how-to-cisco-amp-f5-deployment-guide-ise-load-balancing-using/ta-p/3631159
https://community.cisco.com/t5/security-documents/how-to-cisco-amp-f5-deployment-guide-ise-load-balancing-using/ta-p/3631159


Use o caso 5 - As provas de descoberta da fase 2 responsed por um server
diferente do que o cliente é autenticado com (a pre 2.6 remende 6, 2.7 correção de
programa 2, e o 3.0).

Olhe as pontas de prova dentro da caixa vermelha neste diagrama.

Os PSN armazenarão dados de sessão por cinco dias, tão às vezes dados de sessão para uma
sessão “complacente” ainda vivem no origninal PSN mesmo se o cliente já não autentica com
esse nó. Se as pontas de prova fechadas na caixa vermelha são respondidas por um PSN a não
ser esse que autenticam atualmente a sessão E que o PSN tem possuído e tem marcado
previamente este valor-limite complacente, é possível para haver uma má combinação entre o
estado da postura do módulo da postura no valor-limite e o PSN de autenticação atual.

Estão aqui alguns cenários comuns onde esta má combinação pode ocorrer:

Uma parada da contabilidade não está recebida para um valor-limite quando desliga da rede.●

O NAD falhou sobre de um PSN a outro.●

Autenticações de um equilibrador da carga para a frente aos PSN diferentes para o mesmo
valor-limite.

●

A fim proteger deste comportamento, o ISE pode ser configurado para permitir somente que as
provas de descoberta de um ponto final particular alcancem o PSN a que autentica atualmente. A
fim conseguir isto, configurar uma política diferente da autorização para cada PSN em seu
desenvolvimento. Nestas políticas, proveja um perfil diferente do authZ que contenha um Access
Control List carregável (DACL) que permite pontas de prova SOMENTE ao PSN especificado na



condição do authZ. Veja este exemplo::

Cada PSN terá uma regra para estado desconhecido da postura:

Cada perfil do indivíduo provê um DACL diferente.

Nota: Para o Sem fio, use Airespace ACL.

Cada DACL permite somente o acesso da ponta de prova ao PSN que segura a autenticação.



No exemplo anterior, 10.10.10.1 é o IP address de PSN 1. O DACL provido pode ser alterado
para todos os serviços adicionais /IP como necessário, mas deve limitar o acesso somente ao
PSN que segura a autenticação.

A correção de programa 6 do cargo 2.6 da mudança do
comportamento, 2.7 remenda 2, e 3.0

O estado da postura foi adicionado no diretório da sessão do RAIO através da estrutura clara da
distribuição dos dados. Cada vez que uma atualização de status da postura é recebida em todo o
PSN, replicated a TODOS OS PSN no desenvolvimento. Uma vez que esta mudança é de fato,
as implicações das autenticações e ou das pontas de prova que alcançam PSN diferentes em
autenticações diferentes estão removidas e todo o PSN devem poder responder a todos os
valores-limite apesar de onde são autenticadas atualmente.

Nos cinco exemplos do uso neste original, considere estes comportamentos:

Use o caso 1 - O reauthentication do cliente força o NAD para gerar um ID de sessão novo. O
cliente é ainda complacente, mas devido ao reauthentication, o NAD está no estado da
reorientação (reoriente a URL e a lista de acessos).

- Este comportamento não mudará e esta configuração deve ainda ser executada no ISE e no
NADs.

Use o caso 2 - O interruptor é configurado com o DOT1X MAB da ordem e o DOT1X MAB da
prioridade (prendidos).

- Este comportamento não mudará e esta configuração deve ainda ser executada no ISE e no
NADs.

Use o caso 3 - Os clientes Wireless vagueiam e as autenticações para APs diferentes estão indo
aos controladores diferentes.

- Este comportamento não mudará e esta configuração deve ainda ser executada no ISE e no
NADs.



Use o caso 4 - Disposições com equilibradores da carga.

- Os melhores prática definidos no guia do Balanceamento de carga devem ainda ser seguidos,
mas caso as autenticações forem enviadas aos PSN diferentes pelo equilibrador da carga, o
estado correto da postura devem ser retornados ao cliente.

Use o caso 5 - As provas de descoberta da fase 2 responsed por um server diferente do que o
cliente é autenticado com

- Esta não deve ser uma edição com o behvaior novo e o perfil da autorização por-PSN não deve
ser necessário.

Considerações ao manter o mesmo SessionID

Quando você usa os métodos alistados neste original, um usuário que permanecesse conectado
à rede poderia potencialmente permanecer complacente por períodos longos de tempo. Mesmo
que reauthenticate, o sessionID não muda e consequentemente o ISE continuará a passar o
resultado de AuthZ para sua regra que combina o estado complacente.

Neste evento, a reavaliação periódica precisa de ser configurada de modo que a postura seja
exigida para se certificar que o valor-limite permanece complacente com políticas corporativas em
intervalos definidos.

Isto pode ser configurado sob configurações dos centros de trabalho > da postura > dos ajustes >
do Ressessment.
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