Configurar por usuário lista de controle de
acesso dinâmico no ISE
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Introdução
Este documento descreve a configuração de um Access Control List dinâmico do usuário per.
(dACL) para os usuários atuais na loja interna da identidade ou em uma loja externo da
identidade.

Pré-requisitos
Requisitos
Cisco recomenda que você tem o conhecimento da configuração das normas no Identity Services
Engine (ISE).

Componentes Utilizados
As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:
Versão 2.2 do Identity Services Engine
Diretório ativo 2012 R2 de Microsoft Windows
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
Por usuário o dACL pode ser configurado para todo o usuário na loja interna usando um atributo
de usuário feito sob encomenda. Para um usuário no diretório ativo (AD), todo o atributo do tipo
corda pode ser usado para conseguir o mesmos. Esta seção fornece a informação exigida ao
configurado para configurar os atributos no ISE e no AD junto com a configuração exigida no ISE
para que esta característica trabalhe.

Configurar um atributo de usuário feito sob encomenda novo no ISE
Navegue à administração > ao Gerenciamento de identidades > aos ajustes > aos atributos feitos
sob encomenda do usuário. Clique o verde + botão, segundo as indicações da imagem, para
adicionar um atributo novo e para salvar as mudanças. Neste exemplo, o nome do atributo feito
sob encomenda é ACL.

Configurar o dACL
A fim configurar ACL carregável, navegue à política > aos elementos > aos resultados > à
autorização da política > ACL carregável. Clique em Add. Forneça um nome, índice do dACL e
salvar as mudanças. Segundo as indicações da imagem, o nome do dACL é NotMuchAccess.

Configurar uma conta de usuário interno com o atributo feito sob encomenda
Navegue ao > Add da administração > do Gerenciamento de identidades > das identidades. Crie
um usuário e configurar o valor de atributo feito sob encomenda com o nome do dACL que o
usuário precisa de obter quando autorizado. Neste exemplo, o nome do dACL é NotMuchAccess.

Configurar uma conta de usuário AD
No diretório ativo, navegue às propriedades da conta de usuário e então sobre ao editor do
atributo. Segundo as indicações da imagem, o aCSPolicyName é o atributo usado para
especificar o nome do dACL. Contudo, como mencionado mais cedo, todo o atributo que puder
aceitar um valor de série pode ser usado também.

Importe o atributo do AD ao ISE
Para usar o atributo configurado no AD, o ISE precisa de importá-lo. A fim importar o atributo,
navegue à administração > ao Gerenciamento de identidades > fontes externos > diretório ativo >
[Join point configured] > atributos da identidade. O clique adiciona e seleciona então atributos do
diretório. Forneça o nome de conta de usuário no AD e clique-o então recuperam
atributos. Selecione o atributo configurado para o dACL, clique a APROVAÇÃO e clique então a
salvaguarda. Segundo as indicações da imagem, o aCSPolicyName é o atributo.

Configurar perfis da autorização para interno e usuários externos
A fim configurar perfis da autorização, navegue à política > aos elementos da política > aos
resultados > à autorização > aos perfis da autorização. Clique em Add. Forneça um nome e

escolha o nome do dACL como IntenalUser: <name do created> do atributo feito sob
encomenda para o usuário interno. Segundo as indicações da imagem, para o usuário interno, o
perfil InternalUserAttributeTest é configurado com o dACL configurado como InternalUser: ACL.

Para o usuário externo, use o name> do ponto do <Join: <attribute configurado em AD> como o
nome do dACL. Neste exemplo, o perfil ExternalUserAttributeTest é configurado com o dACL
configurado como o TESTE: aCSPolicyName onde o TESTE é o nome do ponto da junta.

Configurar políticas da autorização
As políticas da autorização podem ser configuradas na política > na autorização baseadas nos
grupos em que o usuário externo esta presente no AD e igualmente baseadas no username na
loja interna da identidade. Neste exemplo, o testuserexternal é um usuário atual no grupo
gce.iselab.local /Builtin/Users e o testuserinternal é um usuário atual na loja interna da identidade.

Verificar
Use esta seção para verificar se a configuração trabalha.
Verifique os livelogs para verificar as autenticações de usuário.

Clique o ícone da lupa nas autenticações de usuário suceesful para verificar se batido as políticas
corretas na seção de visão geral do relatório.

Verifique a outra seção dos atributos dos livelogs para verificar se os atributos de usuário foram
recuperados.

Verifique a seção do resultado para verificar se o atributo do dACL está sendo enviado como
parte de uma aceitação de acesso.

Verifique o Livelogs para verificar se o dACL é transferido após a autenticação de usuário.

Clique o ícone da lupa no log suceesful da transferência do dACL e verifique a seção de visão
geral para confirmar a transferência do dACL.

Verifique a seção do resultado do relatório para verificar os índices do dACL.

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

