
Modo FIP no ISE 
Índice

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Configurar o modo FIP no ISE
Problemas comuns ao permitir o modo FIP
Problema
Solução
Problema
Solução

Introdução

Este documento descreve os protocolos complacentes dos padrões de processamento de
informação federal (FIP) no motor de Servce da identidade (ISE) e os problemas comuns
encontraram ao permitir FIP. Os FIP são os padrões que são desenvolvidos pelo governo federal
do Estados Unidos para o uso nos sistemas de computador por agências do governo e por
contatores NON-militares do governo.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada na versão do 2.1 ISE.

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 o modo FIP no ISE

A fim assegurar o desenvolvimento ISE é FIP complacentes, há uma opção no ISE para girar
sobre o modo FIP, navega à administração > ao sistema > aos ajustes > aos FIP.



Neste modo, somente poucos protocolos selecionados alistados aqui são permitidos ser usados
para autenticações.

EAP-TLS●

PEAP●

EAP-FAST●

EAP-TTLS●

Note: O protocolo do L-bit do EAP-TLS não é FIP complacentes e não é permitido no modo
FIP.

Note: A opção anônima do abastecimento PAC em EAP-FAST não é permitida no modo
FIP.

Note: Os Certificados e as chaves privadas devem usar somente a mistura complacente e
os algoritmos de criptografia FIP. As chaves privadas devem ser maiores de 1024 bytes de
comprimento.

Problemas comuns ao permitir o modo FIP

Problema

Protocolos permitidos usando NON-FIP protocolos complacentes.

Mensagem de erro: “Os seguintes “protocolos permitidos” são configurados para usar os
protocolos NON-FIP complacentes. Os FIP não podem ser permitidos até que estes “protocolos
permitidos” estejam suprimidos ou estiverem editadas para usar somente protocolos
complacentes FIP.”



                                                  

Solução

Edit permitiu que os protocolos desabilitassem protocolos NON-complacentes.

Navegue à política > aos elementos > aos resultados > à autenticação da política > protocolos
permitidos.

Estes serviços podem ser suprimidos ou editado para não usar protocolos NON-complacentes
FIP.

As caixas de seleção desabilitada da saída dos protocolos nesta imagem não são FIP
complacentes. Somente esses que não são desabilitada para fora podem ser usados no modo
FIP.



Problema

 Os FIP não podem ser permitidos se há uns Nós do pxGrid no desenvolvimento.

Mensagem de Erro:

                                 

Solução



Personalidade de PxGrid do desabilitação em todos os Nós

O serviço de PxGrid não é complacente com padrões FIP. Daqui, o pxGrid não pode ser permitido
em alguns dos Nós no desenvolvimento.

A fim desabilitar o serviço do pxGrid, navegue à administração > ao sistema > ao
desenvolvimento. Selecione os Nós mencionados no erro e desmarcar a personalidade do pxGrid
para esse nó e salvar a configuração segundo as indicações da imagem.
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