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Introdução

Este documento descreve como configurar iRules no gerente do tráfego local F5 (LTM) para o
raio do Cisco Identity Services Engine (ISE) e o HTTP que loadbalancing.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Disposições, autenticação, e autorização de Cisco ISE●

F5 LTM●

Raio e protocolos HTTP●

Componentes Utilizados

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

Interruptor do Cisco catalyst●

Versão 11.6 F5 BIG-IP●

Versões de software 1.3 de Cisco ISE e mais atrasado●

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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

Configurar

Diagrama de Rede

O F5 LTM é configurado como um loadbalancer para o raio. É importante assegurar-se de que
todos os pacotes da autenticação e da contabilidade para a mesma sessão estejam reorientados
ao mesmo nó ISE. O atributo Chamar-Estação-ID IETF é usado para o perfil da persistência.

Nenhum Network Address Translation (NAT) é usado. O LTM está distribuindo os pacotes para o
servidor virtual ao pool correto que consiste em dois membros.

Éimportante assegurar-se de que o tráfego que volta dos Nós ISE vá através do LTM. Se não, o
dispositivo do acesso de rede (NAD) vê o endereço IP real na resposta em vez de virtual. Em tal
encenação, o stateful NAT (SNAT) terá que ser usado no LTM - mas esse as rupturas mais dos
fluxos ISE, assim que não são apoiados.

ISE

Para a simplicidade do artigo, a configuração ISE é saltada. Consulte outros materiais. Nenhuma
configuração especial no ISE é precisada exceto a adição dos dispositivos de rede (172.16.33.1).

F5 LTM

O LTM já preconfigured com o vlan correto/conecta.

Dois Nós ISE são adicionados como Nós e segundo as indicações da imagem.



O pool é criado para ambos os Nós (a monitoração é ICMP baseado, poderia ser UDP/raio)
segundo as indicações da imagem.

o iRule é criado. Procura cada solicitação de acesso para cada pares de valor de atributo
encontra a Chamar-Estação-identificação IETF (31) e cria a regra da persistência baseada nele é
valor segundo as indicações da imagem.

O índice do iRule:

when CLIENT_ACCEPTED {

   binary scan [UDP::payload] ccSH32cc code ident len auth attr_code1 attr_len1

   set index 22

   while { $index < $len } {

       set hsize [expr ( $attr_len1 - 2 ) * 2]

       binary scan [UDP::payload] @${index}H${hsize}cc attr_value next_attr_code2 next_attr_len2



       # If it is Calling-Station-Id (31) attribute...

       if { $attr_code1 == 31 } {

           persist uie $attr_value 30

           return

       }

       set index [ expr $index + $attr_len1 ]  

       set attr_len1 $next_attr_len2      

       set attr_code1 $next_attr_code2   

   }

}

O perfil baseado mistura da persistência é criado. Esse perfil usa este iRule segundo as
indicações da imagem.

O servidor virtual padrão é criado. O perfil UDP é selecionado segundo as indicações da imagem.



Esse servidor virtual usa o conjunto configurado e o perfil da persistência segundo as indicações
da imagem.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

A fim verificar se o tráfego é equilibrado corretamente, o simulador do raio poderia ser usado.

A fim enviar 4 solicitações de acesso ao endereço do servidor virtual (172.16.33.103) com atributo
Chamar-Estação-identificação específico:

root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -ai

http://sourceforge.net/projects/radiustest/


21:11:11:11:11:21 -n 4

Starting sniffing daemon

Choosen vmnet3 interface for sniffing

Sniffing traffic from udp and src 172.16.33.103 and port 1812

Sending Radius Access-Requests

Sending Radius Packet.......

Radius packet details: 172.16.33.1:27483 -> 172.16.33.103:1812

Radius Code: 1 (Access-Request)

Radius Id: 179

AVP[0] Type: 1 (User-Name) Value: cisco

AVP[1] Type: 2 (User-Password) Value: *

AVP[2] Type: 4 (NAS-IP-Address) Value: 172.16.33.1

AVP[3] Type: 31 (Calling-Station-Id) Value: 21:11:11:11:11:21

Sending Radius Packet.......

Radius packet details: 172.16.33.1:27483 -> 172.16.33.103:1812

Received Radius Packet......

Radius packet details: 172.16.33.103:1812 -> 172.16.33.1:27483

Radius Code: 2 (Access-Accept)

Radius Id: 236

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

<some output omitted...3 more packets>

Waiting 5 seconds for the responses

Finishing sniffing thread

Results:

Radius-Request sent: 4

Radius-Accept received: 4

Radius-Reject received: 0

Other Radius messages received: 0

Finishing main thread

Ambos os server ISE são configurados a fim retornar o par AV adicional baseado no server que
alcançou. O ISE-PSN1 um retorna o mensagem Hello Messages para o servidor1, mensagem
Hello Messages dos retornos do ISE-PSN2 para o servidor2 (no acesso de rede ISE: As
condições dos IGUAIS do nome de host ISE são usadas).

A fim confirmar que o server diferente respondeu baseado no atributo Chamar-Estação-
identificação diferente:

root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -ai

21:11:11:11:11:21 -n 4 | grep "Hello"

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -ai

21:11:11:11:11:22 -n 4 | grep "Hello"

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -ai

21:11:11:11:11:23 -n 4 | grep "Hello"

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1.



root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -ai

21:11:11:11:11:24 -n 4 | grep "Hello"

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

No LTM, as estatísticas para o pool podiam ser verificadas segundo as indicações da imagem.

Esconderijo da persistência no LTM:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal  32313a31313a31313a31313a31313a3234  172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 1

O valor 32313a31313a31313a31313a31313a3234 é representação do ascii de 21:11:11:11:11:24.
Todo o tráfego subsequente que combina este é enviado ao ISE-PSN2 (172.16.34.101). A
entrada da persistência foi criada com o intervalo 30 segundos (conforme persiste o comando no
iRule).

Após a entrada expira:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

Total records returned: 0

O tráfego para a mesma Chamar-Estação-identificação pôde ser reorientado ao ISE-PSN1
(172.16.34.100), entrada nova é criado:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal  32313a31313a31313a31313a31313a3234  172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

Total records returned: 1

Para os próximos 30 segundos todo o tráfego que combina este teste padrão é reorientado então
outra vez ao ISE-PSN1.

Pares Auditoria-Sessão-ID do AV Cisco do raio

O atributo Chamar-Estação-identificação IETF seria o mais de uso geral para a persistência. Mas
outros atributos podem ser usados também. Para pares do AV Cisco com exemplo do iRule
auditoria-sessão-identificação:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections



universal  32313a31313a31313a31313a31313a3234  172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

Total records returned: 1

A fim testar outra vez, o simulador do raio é usado:

root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -avi 9 -avt 1

-avv "audit-session-id=0A30276F00001225751086B9" -avx string -ai 21:11:11:11:11:20 -n 4 | grep

Hello

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server1

root@arrakis:# ./radiustest.py -d 172.16.33.103 -u cisco -p Krakow123 -s Krakow123 -avi 9 -avt 1

-avv "audit-session-id=0A30276F00001225751086B9" -avx string -ai 21:11:11:11:11:20 -n 4 | grep

Hello

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

AVP[0] Type: 18 Value: Hello, cisco. This is server2

Em consequência, duas entradas da persistência são criadas:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

E todo o tráfego subsequente com o mesmo teste padrão está reorientado ao mesmo server ISE
(enquanto aquelas entradas existem).

Mudanças da versão LTM

Esteja ciente que não se recomenda para usar CLIENT_DATA para adicionar anymore uma regra
da persistência. Partir da versão 9.4 CLIENT_ACCEPTED deve ser usada:

Eventos para servidores virtuais UDP

Um acesso mais simples para atributos RADIUS é permitido igualmente. Exemplo:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

A documentação indica que é necessário usar o perfil de RADIUS mas na versão 11.6 trabalha
mesmo se o perfil de RADIUS para o servidor virtual (CONTRA) é ajustado a nenhuns.

HTTP Loadbalancing

https://devcentral.f5.com/wiki/iRules.EventsForUDPVirtualServers.ashx


Tipicamente, não há nenhuma necessidade de carregar o tráfego de HTTP do equilíbrio para a
autenticação da Web central (CWA) e o outro convidado flui. O convidado é reorientado ao nó
específico sem a necessidade de usar o loadbalancer.

Pelo contrário, o patrocinador e os portais do dispositivo que são alcançados manualmente
podem facilmente ser equilibrados.

Leia mais no documento excelente provido:

HowTo: Cisco e F5 Balanceamento de carga do desenvolvimento Guia-ISE usando BIG-IP

Mas há umas encenações quando CWA + outros fluxos do convidado pôde exigir o HTTP que
loadbalancing. A integração da terceira parte seria tal encenação. A razão é que cada NAD
estaria configurado com reorientação estática que aponta ao mesmos CONTRA (FQDN). O fluxo
do convidado que loadbalancing seria a única solução para ter a Alta disponibilidade em tais
encenações. O desafio com o aquele amável da reorientação é combinar a autenticação RADIUS
com a contabilidade com sessão de HTTP e assegurar-se de que elas toda a terra na mesma
rede de serviços públicos (PSN).

A fim conseguir que dois CONTRA estiveram criados. Um para o HTTP, um para o raio
(autenticação e contabilidade). Em vez da persistência clássica, o conceito da sessão é usado.

Esteja ciente que é o tráfego HTTPS que as necessidades de ser equilibrado (SSL que offloading)
e igualmente ele são o tráfego HTTPS que necessidades de alcançar PSN (Nós). A configuração
offloading do secure sockets layer (SSL) é apresentada na próxima seção.

Uma vez que a autenticação RADIUS (solicitação de acesso) começa o iRule para o raio,
CONTRA executa a consulta da sessão a fim verificar se há uma persistência para esse
atributo Chamar-Estação-identificação. Se não, a entrada nova é criada. Se sim, a entrada
velha é usada.

●

Para todos os pacotes de informação de RADIUS subsequentes, a entrada atual é reutilizada
- em consequência, você é reorientado ao mesmo nó.

●

Depois que o valor-limite é o pacote provisório da contabilidade do raio do endereço IP
atribuído com Framed-IP-endereço está enviado, esta vez onde a entrada adicional da
sessão (baseada no Framed-IP-endereço) é criada que reorienta ao mesmo nó que é
selecionado já para o tráfego de radius.

●

Uma vez que o tráfego de HTTP é recebido, o iRule para o HTTP CONTRA executa a
consulta da sessão baseada na fonte IP. A sessão precedente (Framed-IP-endereço) é
combinada e o mesmo nó é selecionada.

●

código do iRule para o raio CONTRA:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

código do iRule para o HTTP CONTRA:

/content/dam/en/us/td/docs/security/ise/how_to/HowTo-95-Cisco_and_F5_Deployment_Guide-ISE_Load_Balancing_Using_BIG-IP.pdf


root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

A fim verificar o fluxo envie uma solicitação de acesso do teste com Chamar-Estação-ID
11:11:11:11:11:17 ao raio CONTRA:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Em consequência, /var/log/ltm no LTM entra. Não há nenhuma entrada para esse Chamar-
Estação-ID e uma vez que a decisão de balanceamento de carga é feita, a entrada nova que
reorienta ao nó 172.16.34.101 é criada.

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Todos os pacotes de informação de RADIUS subsequentes são reorientados a esse nó. Nessa
fase, o Framed-IP-endereço é entregado (depois que o cliente obtém o endereço através do
DHCP):

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Os logs LTM que são baseados no Chamar-Estação-ID que o nó correto é selecionado
(172.16.34.101) - mas entrada de tabela nova da sessão são criados igualmente com base no
Framed-IP-endereço (172.16.33.1). O mesmo nó (172.16.34.101) é selecionado para essa
entrada.

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections



universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Nesta fase, todo o HTTP obtém o pedido do endereço IP 172.16.33.1:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Este resultado é provocado no LTM (o tráfego é reorientado a um nó de harmonização:
172.16.34.101):

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Estes raio e tráfego de HTTP da maneira para o mesmo valor-limite são reorientados sempre ao
mesmo nó.

Para entradas atual, cada pedido refresca entradas da sessão.

Os temporizadores da entrada da sessão do padrão são 60 segundos.

Se nesta fase a Chamar-Estação-identificação nova aparece, tudo começa a partir do zero.
Também, as entradas novas podem cancelar o velhos, se necessárias. Logs do exemplo do LTM:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

Note: O último tráfego de HTTP ainda vai ao nó 172.16.34.100 porque nenhum Framed-IP-
endereço foi entregado com valores Chamar-Estação-ID 11:11:11:11:11:19 nem
11:11:11:11:11:20.

Offloading SSL



Esta é uma configuração típica que seja exigida para o tráfego HTTPS que loadbalancing. Estes
screenshots são apresentados apenas como uma referência, porque mais documentação refere
os guias F5 oficiais.

O certificado do Certificate Authority (CA) é usado a fim assinar PSN (e CONTRA) importado à
loja confiada e segundo as indicações da imagem.

O certificado para CONTRA terminar a sessão HTTPS é gerado, chave e CERT transferido
arquivos pela rede. O nome do serviço é vip.example.com

(que é configurado estaticamente como uma reorientação em todo o NADs) segundo as
indicações da imagem.



O perfil do cliente do secure sockets layer (SSL) é criado, CONTRA o certificado e a chave é
provida. Este perfil é responsável para a terminação SSL do cliente segundo as indicações da
imagem.



Também, o perfil do servidor SSL precisa de ser criado - com as configurações padrão (o tráfego
decifrado SSL está cifrado outra vez quando alcança PSN). Se necessário, o certificado de
servidor ignora a opção pode ser ajustado para retificar segundo as indicações da imagem.

CONTRA para o HTTP é criado (para todas as portas TCP e com o perfil HTTP permitido)
segundo as indicações da imagem.



E ambos os perfis SSL são providos na configuração avançada segundo as indicações da
imagem.

A reorientação e o SSL que offloading podem ser testados do cliente:

root@(f5)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show /ltm persistence persist-records

Sys::Persistent Connections

universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364238 

172.16.33.103:any  172.16.34.100:any  (tmm: 1)



universal 

00000009012b61756469742d73657373696f6e2d69643d304133303237364630303030313232353735313038364239 

172.16.33.103:any  172.16.34.101:any  (tmm: 1)

Total records returned: 2

O LTM gerencie um log correto da consulta do fósforo e a captura de pacote de informação no nó
correto PSN confirma a reorientação correta.

O fluxo central da autenticação da Web (CWA) equilibrado no F5 trabalha agora muito bem.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.

Informações Relacionadas

Guia do administrador do Cisco Identity Services Engine, liberação 1.4●
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Introdução F5 LTM aos irules●

Irules do raio F5 LTM●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

/content/en/us/td/docs/security/ise/1-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_13/b_ise_admin_guide_sample_preface_00.html
/content/dam/en/us/td/docs/security/ise/how_to/HowTo-95-Cisco_and_F5_Deployment_Guide-ISE_Load_Balancing_Using_BIG-IP.pdf
https://devcentral.f5.com/articles/irules-101-01-introduction-to-irules
https://devcentral.f5.com/articles/radius-load-balancing-with-irules
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