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Introdução

Este documento descreve a configuração inicial como um exemplo para introduzir a autenticação
EAP-TLS com Identity Services Engine (ISE).  O foco principal está na configuração ISE que pode
ser aplicada aos cenários múltiplos, tais como (mas não ser limitada a) a autenticação com um
telefone IP/valor-limite conectados através do prendido ou Sem fio.

Para o espaço deste guia, importante compreender as seguintes fases da autenticação ISE (raio)
fluem:

Autenticação - Identifique e valide a fim-identidade (máquina, usuário, etc.) que está pedindo
o acesso de rede.

●

Autorização - Determine que permissões/acesso a fim-identidade será concedida na rede.●

Explicar - O relatório e o seguimento da atividade de rede das fim-identidades após o acesso
de rede são conseguidos.

●



Pré-requisitos

Requisitos

Recomende ter o conhecimento nestes assuntos:

A compreensão básica do EAP e as comunicações do raio fluem.●

Conhecimento da autenticação do raio básico com métodos de autenticação certificado-
baseados em termos do fluxo de comunicação.

●

Compreensão das diferenças entre o dot1x e o MAB.●

Compreensão básica do Public Key Infrastructure (PKI).●

A familiaridade com a obtenção de certificados assinados de um Certificate Authority (CA) e
controla Certificados nos valores-limite.

●

A configuração de AAA (raio) relacionou ajustes em um dispositivo de rede (prendido ou o
Sem fio)

●

Configuração do suplicante (no valor-limite) para o uso com Radius/802.1x.●

Componentes Utilizados

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

Liberação 2.x do Identity Services Engine (ISE)●

autoridade de certificado (CA) -- para emitir Certificados (podem ser a empresa CA, a 3ª
parte/CA público, ou o uso)

●

Diretório ativo (fonte externo da identidade) de Windows Server; onde compatível com ISE.●

Dispositivo do acesso de rede (NAD) -- pode ser o interruptor (prendido) ou (Sem fio)
configurado para o 802.1x/AAA

●

Valor-limite: os Certificados emitiram à configuração da identidade e do suplicante (do
usuário) que será autenticada para o acesso de rede através de Radius/802.1x: Autenticação
de usuário.  É possível obter um certificado da máquina mas não usado neste exemplo.

●

Nota: Desde que este guia usa ISE 2.3 então todas as referências da documentação serão
baseadas nesta versão.  Contudo, o mesmos/informação similar podem ser encontrados
pelo provido substituindo uma versão diferente ISE no mesmo tipo de documento e podem
ser alcançados do Cisco Identity Services Engine (ISE) > instalam e promovem guias

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 rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Configurar

Obtenha o server & os certificados de cliente

Etapa 1. Gerencia a solicitação de assinatura de certificado (CSR) do ISE.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/identity-services-engine/products-device-support-tables-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/identity-services-engine/products-installation-guides-list.html


A primeira etapa é gerar um CSR do ISE e submetê-lo ao [server] do Certificate Authority a fim
obter o certificado assinado emitido ao ISE, como um certificado do sistema.  Este certificado será
apresentado como um certificado de servidor pelo ISE durante a autenticação EAP-TLS.   Isto é
executado em ISE GUI, navega à administração > ao sistema: O > gerenciamento de certificado
dos Certificados, e então sob solicitações de assinatura de certificado clica sobre as solicitações
de assinatura de certificado Generate (CSR), segundo as indicações da imagem.

Os tipos do certificado exigem usos chaves prolongados diferentes. Esta lista esboça que os usos
chaves prolongados são exigidos para cada tipo do certificado:

Certificados de identidade ISE

Multi-uso (Admin, EAP, portal, pxGrid) - autenticação de cliente e servidor●

Admin - Autenticação de servidor●

Autenticação de EAP - Autenticação de servidor●

Portal - Autenticação de servidor●

pxGrid - Autenticação de cliente e servidor●

SAML - SAML que assina o certificado●

Mais informação em relação aos Certificados para o uso com ISE pode ser encontrada em:  

Etapa 2. Certificados de CA da importação no ISE.

Depois que o Certificate Authority retorna o certificado assinado igualmente incluirá a corrente
completa de CA compreendida de um certificado de raiz e de esse/Certificados intermediários
múltiplos. As seguintes etapas são a melhor maneira de importar os certificados de CA e o
certificado do sistema no ISE:

A fim importar o certificado de raiz em ISE GUI, navegue à administração > ao sistema: O >
gerenciamento de certificado dos Certificados, sob certificados confiáveis clica sobre a
importação, e seleciona a confiança dos usos do certificado para a autenticação dentro de
ISE (infraestrutura) e confia-a para a authenticação do cliente e o Syslog (os valores-limite)

1.

Repita a etapa precedente para cada certificado intermediário como parte da corrente de
certificado de CA.

2.

Uma vez todos os Certificados como parte da corrente completa de CA são importados na
loja dos certificados confiáveis no ISE a seguir no retorno a ISE GUI e navegam à
administração > ao sistema: > gerenciamento de certificado dos Certificados: As solicitações
de assinatura de certificado, encontram o CSR sob o nome amigável que corresponde ao
certificado assinado e selecionam o certificado a seguir clicam sobre o certificado do
ligamento.

3.



Na página seguinte, clique sobre Browse e selecione o arquivo de certificado assinado,
defina um nome amigável desejado, e selecione os usos do certificado. Submeta para salvar
mudanças.

4.

Neste tempo, o certificado assinado deve agora ser movido para o ISE GUI e navegar à
administração > ao sistema: > gerenciamento de certificado dos Certificados: Certificados do
sistema e atribuído ao mesmo nó em que o CSR foi criado para. Repita o mesmo processo
para outros Nós e/ou outros usos do certificado.

5.

Etapa 3. Obtenha o certificado de cliente para o valor-limite.

Exige-se navegar com um processo similar no valor-limite para a criação de um certificado de
cliente para o uso com EAP-TLS. Para este exemplo, você precisa um certificado de cliente
assinado e emitido à conta de usuário para executar a autenticação de usuário com o ISE. Um
exemplo de obter um certificado de cliente para o valor-limite de um ambiente do diretório ativo
pode ser encontrado em: Compreenda e configurar o EAP-TLS usando o WLC e o ISE >
configuram > cliente para o EAP-TLS

Devido aos tipos múltiplos de valores-limite e de sistemas operacionais, como o processo podem
ser os exemplos um tanto diferentes, adicionais não são fornecidos. Contudo, o processo total é
conceptualmente o mesmo. Gerencia uma solicitação de assinatura de certificado que tenha toda
a informação relevante que deve ser incluída no certificado e o ter assinado pelo Certificate
Authority, se aquele é um servidor interno no ambiente ou empresa pública/da terceira que
proporcione este tipo de serviço.

Além disso, o Common Name (CN) e os campos alternativos sujeitos do certificado do nome
(SAN) devem incluir a identidade em que para se usar durante o fluxo da autenticação. Isto
igualmente dita como o suplicante deve ser configurado para o EAP-TLS em termos da
identidade: Máquina e/ou autenticação de usuário, autenticação da máquina, ou autenticação de
usuário. Este exemplo usa somente a autenticação de usuário no resto deste documento.

Dispositivos de rede

Etapa 4. Adicionar o dispositivo do acesso de rede (NAD) no ISE

O dispositivo do acesso de rede (NAD) a que um valor-limite é conectado é configurado
igualmente no ISE de modo que uma comunicação Radius/TACACS+ (dispositivo Admin) possa
ocorrer. Entre o NAD e o ISE, um segredo compartilhado/senha é usado para finalidades da
confiança.  

A fim adicionar um NAD através de ISE GUI, navegue à administração > aos recursos de rede >
aos dispositivos de rede > aos dispositivos de rede e clique sobre Add, que é mostrado aqui na
imagem.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/213543-configure-eap-tls-flow-with-ise.html#anc15


Mais informação pode ser encontrada no guia do administrador do Cisco Identity Services Engine,
libera 2.3 > capítulo: Controle dispositivos de rede > criam uma definição do dispositivo de rede
em Cisco ISE

Neste tempo, se você não tem feito tão já, você precisa de configurar todos os ajustes relativos

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_chapter_01001.html#task_5A6DE8F287AF43AB964DC5C10DAAC86F
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_chapter_01001.html#task_5A6DE8F287AF43AB964DC5C10DAAC86F


AAA no dispositivo de rede para autenticar e autorizar com Cisco ISE.

Elementos da política

Estes ajustes são os elementos que terminam acima a ligação à política de autenticação ou à
política da autorização.  Neste guia, primeiramente cada elemento da política é construído então
é ligado na política. É importante compreender que o ajuste não é de fato até que o
emperramento à política da autenticação/autorização esteja terminado.

Mais informação em relação aos elementos da política pode ser encontrada no guia do
administrador do Cisco Identity Services Engine, libera 2.3 > capítulo: Configurar e controle
políticas

Etapa 5. Usando a fonte externo da identidade.

Uma fonte externo da identidade é simplesmente uma fonte onde a conta da fim-identidade
(máquina ou usuário) resida que é usada durante a fase de autenticação ISE.  O diretório ativo é
usado tipicamente para apoiar a autenticação da máquina contra a conta do computador e/ou a
autenticação de usuário contra a conta do utilizador final no diretório ativo (AD). A fonte (interna)
interna dos valores-limite não armazena a conta/hostname do computador, consequentemente,
não pode ser usada com autenticação da máquina.

São mostradas aqui as fontes apoiadas da identidade com ISE e protocolos (tipo do autenticação)
que podem ser usados com cada fonte da identidade:

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_chapter_0100101.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_chapter_0100101.html


Mais informação pode ser encontrada no guia do administrador do Cisco Identity Services Engine,
libera 2.3 > capítulo: Controle usuários e fontes externos da identidade > fontes internas e
externos da identidade

Adicionar grupos de segurança do diretório ativo ao ISE

A fim usar grupos de segurança do diretório ativo (AD) em políticas ISE, você deve primeiramente
adicionar o grupo no diretório ativo junta-se ao ponto.

-- de ISE GUI: A administração > Gerenciamento de identidades: Diretório ativo > {o nome de
instância seleto AD/se junta ao ponto} > aba: > Add dos grupos > grupos seletos do diretório

Para que mais informação e exigências integrem o Identity Services Engine (ISE) com diretório
ativo (AD), reveja por favor este documento completamente: Integração do ative directory com
Cisco ISE 2.x

Nota: A mesma ação é aplicável adicionar grupos de segurança a um exemplo LDAP. De
ISE GUI: A administração > Gerenciamento de identidades: Fontes externos da identidade >
LDAP > {nome de instância seleto LDAP} > aba: > Add dos grupos > grupos seletos do
diretório

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_chapter_01110.html#concept_BD3A270FEC0C411DA10FB808C14B48D5
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_chapter_01110.html#concept_BD3A270FEC0C411DA10FB808C14B48D5
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-0/ise_active_directory_integration/b_ISE_AD_integration_2x.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-0/ise_active_directory_integration/b_ISE_AD_integration_2x.html


Etapa 6. Crie o perfil do certificado de autenticação.

A finalidade do perfil do certificado de autenticação é informar o ISE que campo do certificado a
identidade (máquina ou usuário) pode ser encontrada no certificado de cliente (certificado da fim-
identidade) apresentado ao ISE durante o EAP-TLS (igualmente durante outros métodos de
autenticação baseados certificado). Estes ajustes serão limitados à política de autenticação para
autenticar a identidade; configurado de ISE GUI, navegue à administração > ao Gerenciamento
de identidades: As fontes externos da identidade > o perfil do certificado de autenticação e clicam
sobre Add.

A identidade do uso do usado para selecionar o atributo do certificado de um campo que
específico a identidade é pode ser encontrada, as escolhas mostradas na imagem está
disponível:

Se a loja da identidade está indo ser apontada ao diretório ativo ou ao LDAP (fonte externo da
identidade) então uma característica chamada a Comparação binária pode ser usada que executa
uma consulta da identidade no diretório ativo obtido do certificado de cliente da identidade do
uso da seleção (como acima), que ocorre durante a fase de autenticação ISE.  Sem Comparação
binária a identidade é obtida simplesmente do certificado de cliente e não olhada acima no
diretório ativo até a fase da autorização ISE quando um grupo externo AD é usado como uma
circunstância, ou nenhumas outras circunstâncias que precisem de ser executadas externamente
ao ISE. A fim usar a Comparação binária, na loja da identidade seleciona a fonte externo da
identidade (diretório ativo ou LDAP) onde a conta da fim-identidade pode ser encontrada.

Os ajustes aqui são um exemplo de configuração quando a identidade é ficada situada no campo
do Common Name (CN) do certificado de cliente, com a Comparação binária permitida (opcional):

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-0/ise_active_directory_integration/b_ISE_AD_integration_2x.html#ID500


Mais informação pode ser encontrada no guia do administrador do Cisco Identity Services Engine,
libera 2.3 > capítulo: Controle usuários e fontes externos da identidade > perfis do certificado de
autenticação

Etapa 7. Adicionar a uma sequência da fonte da identidade.

A sequência da fonte da identidade pode ser criada de ISE GUI, navegar à administração > ao
Gerenciamento de identidades, sob sequências da fonte da identidade e clicar sobre Add.

A próxima etapa é adicionar o perfil do certificado de autenticação a uma sequência da fonte da
identidade que conceda a capacidade para incluir o diretório ativo múltiplo (AD) se junte a pontos
ou agrupa uma combinação de fontes interno/externo da identidade junto, como desejado, que
ligue então à política de autenticação sob a coluna do uso.  

O exemplo como mostrado permite aqui que a consulta seja executada contra o diretório ativo
(AD) primeiramente, a seguir se o usuário não é consulta encontrada em um servidor ldap. 

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_chapter_01110.html#ID425
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_chapter_01110.html#ID425


Se não, você pode igualmente ligar apenas o perfil do certificado de autenticação à política de
autenticação.

Etapa 8. Defina o serviço permitido dos protocolos.

O serviço permitido dos protocolos permite somente que métodos de autenticação/protocolos que
o ISE apoia durante a autenticação RADIUS. A fim configurar de ISE GUI, navegue à política >
aos elementos da política: Os resultados > a autenticação > permitiram protocolos e então liga
como um elemento à política de autenticação. 

Nota: A consulta do host do desvio > do processo da autenticação relaciona-se ao MAB que
está sendo permitido no ISE.

Estes ajustes devem ser os mesmos como o que é apoiado e configurado no suplicante (no valor-
limite), se não, o protocolo de autenticação não é negociado como esperado e uma comunicação
do raio pode falhar. Em uma configuração do mundo real ISE, recomenda-se permitir todo o
protocolo de autenticação que for usado no ambiente assim que o ISE e o suplicante podem



negociar e autenticar como esperado.

Este é os valores padrão (desmoronados) quando um exemplo novo dos serviços do protocolo
permitido é criado.

Nota: Pelo menos, você deve permitir o EAP-TLS desde que o ISE e nosso suplicante
autenticam através do EAP-TLS sob este exemplo de configuração.  

Etapa 9. Crie o perfil da autorização.



O último elemento da política necessário construir é o perfil da autorização que os ligamentos à
política da autorização e dão ao nível desejado do acesso.  O perfil da autorização é limitado à
política da autorização e a fim configurar-la de ISE GUI, navegue à política > aos elementos da
política: Os resultados > a autorização > os perfis da autorização e clicam sobre Add.

O perfil da autorização contém a configuração que conduz aos atributos que estão sendo
passados do ISE ao dispositivo do acesso de rede (NAD) para uma sessão dada do raio, em que
estes atributos são usados para conseguir o nível desejado do acesso de rede.  

Como mostrado aqui, passa simplesmente a aceitação de acesso do raio enquanto o tipo de
acesso, contudo, artigos adicionais pode ser usado em cima da autenticação inicial.  Observe que
detalhes do atributo na parte inferior mesma que contém o sumário dos atributos ISE envia ao
NAD em cima de combinar um perfil dado da autorização.

Mais informação em relação ao perfil e à política da autenticação ISE pode ser encontrada no
guia do administrador do Cisco Identity Services Engine, libera 2.3 > capítulo: Configurar e
controle políticas > políticas da autorização > perfis da autorização de Cisco ISE

Políticas de segurança

As políticas da authentication e autorização são criadas do ISE GUI: A política > a política
ajustam-se, que é o visualização padrão em ISE 2.3.  As versões anterior do ISE usaram um
único grupo da política (do padrão) e os grupos adicionais da política poderiam ser permitidos nas

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_chapter_0100101.html#reference_A35EFB659FD441F3B4EEB2200E9025F2


configurações globais mas desde ter sido removidos desde que ISE 2.3 (e mais novo) e não
podem ser desabilitados.

A próxima seção cobre a combinação dos elementos da configuração e da política para ligar às
políticas da authentication e autorização ISE para autenticar um valor-limite através do EAP-TLS.

Etapa 10. Crie o grupo da política.

Um grupo da política é um recipiente hierárquico que consiste em uma única regra definida pelo
utilizador que indique o protocolo ou a sequência permitida do server para o acesso de rede,
assim como em políticas da authentication e autorização e em exceções da política, tudo
igualmente configurado com regras condição-baseadas definidas pelo utilizador.

A fim criar uma política ajustada de ISE GUI, navegue à política > ao grupo da política e clique
então sobre mais (+) o ícone no canto esquerdo superior, segundo as indicações da imagem.

O grupo da política ligar/liga este elemento da política configurado previamente e é usado para
determinar que grupo da política deve ser combinado em um pedido dado da autenticação
RADIUS (solicitação de acesso):

Ligamento: Serviços permitidos dos protocolos●

Mais informação em relação aos grupos da política no ISE pode ser encontrada no guia do
administrador do Cisco Identity Services Engine, libera 2.3 > capítulo: Configurar e controle
políticas > política ajusta-se > terminologia da política do acesso de rede.

Etapa 11. Crie uma política de autenticação.

Dentro do grupo da política, a política de autenticação ligar/liga estes elementos da política
configurados previamente para ser usado com circunstâncias para determinar quando uma regra
da autenticação que deva ser combinada.

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_chapter_0100101.html#ID37


Ligamento: Perfil do certificado de autenticação ou sequência da fonte da identidade.●

Etapa 12. Crie a política da autorização.

Dentro do grupo da política, os ligamentos da política da autorização/combinarem estes
elementos da política configurados previamente para ser usado com circunstâncias para
determinar quando uma regra da autorização que deva ser combinada.  O exemplo aqui é para a
autenticação de usuário desde que as circunstâncias estão apontando ao grupo de segurança
dos usuários de domínio no diretório ativo (AD).

Ligamento: Perfil da autorização●

Verificar

Uma vez que todo o ligamento que dos elementos da configuração global e da política a
configuração ajustada da política deve olha similar à imagem aqui para a autenticação de usuário
através do EAP-TLS:



Troubleshooting

Depois que a configuração é terminada, conecte o valor-limite à autenticação de teste. Os
resultados podem ser encontrados de ISE GUI: Operações > raio > logs vivos, segundo as
indicações da imagem.   

Para a conscientização, os logs vivos para o raio e o TACACS+ (dispositivo Admin) estão
disponíveis para as tentativas de autenticação/atividade para as 24 horas passadas e para os 100
registros passados. Se você deseja ver este tipo de dados a seguir o precisar de usar os
relatórios, especificamente ISE UI: As operações > relatam > relatórios: Valores-limite e usuários
> autenticações RADIUS

No raio vivo entra o ISE que você espera encontrar a informação sobre a sessão do raio, para
incluir atributos de sessão, e a outra informação útil para diagnosticar o comportamento



observado durante um fluxo da autenticação; pelo clique sobre o ícone dos detalhes para abrir a
vista detalhada da sessão para ver atributos e informação relacionada de sessão que é específica
a esta tentativa de autenticação.

Para propósitos de Troubleshooting, é importante assegurar-se de que as políticas corretas
estejam sendo combinadas. Para este exemplo de configuração as políticas desejadas da
authentication e autorização estão sendo combinadas como esperado, segundo as indicações da
imagem:

Na vista detalhada, estes atributos são verificados a fim verificar que a autenticação se comporta
como esperado pelo projeto como parte deste exemplo de configuração:

Evento

Isto contém mesmo se a autenticação era bem sucedida. Em uma encenação de trabalho
deve avaliar deve ser: Autenticação 5200 succeded

●

Nome de usuário

Isto inclui a fim-identidade que foi puxada do certificado de cliente que foi apresentado ao
ISE.Em uma encenação de trabalho, este é o username do usuário registrado no valor-limite.
(isto é employee1 da imagem acima) 

●

ID de ponto final

Para prendido/Sem fio, este valor deve ser o MAC address do Network Interface Cards (NIC)
do valor-limite.Em uma encenação de trabalho, este transforma-se o MAC address do valor-
limite a menos que a conexão estiver sobre o VPN, neste caso talvez o endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT do valor-limite.

●

Política de autenticação

Mostra a política de autenticação combinada para a sessão dada baseada nos atributos de
sessão que combinam as condições da política.Em uma encenação de trabalho, esta é a
política de autenticação prevista como configurada. Se você vê uma outra política, significa a
política prevista quando comparada às condições na política não esteve avaliada como
verdadeiro. Neste caso, os atributos de sessão da revisão e asseguram-se de que cada um a
política contenha condições diferentes contudo originais para cada política.  

●

Política da autorização 

Mostra a política combinada da autorização para a sessão dada baseada nos atributos de
sessão que combinam as condições da política.Em uma encenação de trabalho, esta é a
política prevista da autorização como configurada. Se você vê uma outra política, significa a
política prevista quando comparada às condições na política não esteve avaliada como
verdadeiro. Neste caso, os atributos de sessão da revisão e asseguram-se de que cada um a
política contenha condições diferentes contudo originais para cada política.  

●



Resultado da autorização

Baseado na política combinada da autorização, isto mostra o perfil da autorização que foi
usado na sessão dada.Em uma encenação de trabalho, este deve sempre ser o mesmo valor
como configurado na política. É bom rever para finalidades da auditoria e para assegurar o
perfil correto da autorização foi configurado.   

●

Servidor da política

Isto inclui o hostname do nó do serviço da política ISE (PSN) que foi envolvido na tentativa de
autenticação.Em uma encenação de trabalho deve somente ver autenticações ir ao primeiro
nó PSN como configurado no dispositivo do acesso de rede (NAD) [aka. dispositivo de ponta]
a menos que esse PSN não for operacional ou se o Failover ocorreu, como devido à alta
latência do que esperada ou se um intervalo da autenticação ocorre.

●

método de autenticação

Mostra o método de autenticação que foi usado na sessão dada.  Para este exemplo deve
ver o valor como o dot1x.Em uma encenação de trabalho, com base neste exemplo de
configuração, você deve sempre ver o valor como o dot1x, se você vê que um outro valor
então se poderia significar que o dot1x falhou ou não esteve tentado.

●

Protocolo de autenticação

Mostra o método de autenticação que foi usado na sessão dada.  Para este exemplo deve
ver o valor como o “EAP-TLS”Em uma encenação de trabalho, com base neste exemplo de
configuração, nós devemos sempre ver o valor como o “EAP-TLS”, se nós vemos que um
outro suplicante do valor então e ISE não negociou com sucesso o EAP-TLS.

●

Dispositivo de rede

Mostra o nome de dispositivo de rede, como configurado no ISE, para o dispositivo do acesso
de rede (NAD) [aka. dispositivo de ponta] envolvido na tentativa de autenticação entre o
valor-limite e o ISE.Em uma encenação de trabalho, este nome é dado sempre em ISE UI: A
administração > sistema: Dispositivos de rede; baseado nessa configuração o endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do dispositivo do acesso de rede (NAD) [aka. o
dispositivo de ponta] é usado para determinar que dispositivo de rede a autenticação veio de
qual é incluído no atributo de sessão do endereço do IPv4 NAS.

●

Éde modo algum isto uma lista completa de todos os atributos de sessão possíveis a rever para
finalidades de pesquisa de defeitos ou outras da visibilidade porque há outros atributos úteis a
verificar.  Recomende rever todos os atributos de sessão para começar tornado familiar com toda
a informação que você pode ver para incluir o lado direito sob etapas da seção que mostra as
operações ou o comportamento tomadas pelo ISE.

Problemas comuns e técnicas a pesquisar defeitos

Esta lista é algum conselho dos problemas comuns e do Troubleshooting e é significada de modo
algum ser uma lista completa. Em lugar de, use isto como guia e desenvolva suas próprias
técnicas ao pesquisar defeitos edições quando o ISE é involvido.

Problema:  Encontrando uma falha de autenticação (autenticação 5400 falhada) ou alguma outra
tentativa de autenticação NON-bem sucedida.



Se a falha de autenticação é encontrada então selecionar o ícone dos detalhes que dá a
informação a porque a autenticação falhou e as etapas tomadas, para incluir a razão da falha
e a causa de raiz possível. 

●

Desde que o ISE faz a decisão no resultado da autenticação, o ISE terá a informação a
compreender que a razão a tentativa de autenticação não era bem sucedida.

●

Problema: A autenticação não termina com sucesso e sessão abandonada valor-limite das
mostras "5440 EAP da razão da falha e novo começado” ou a resposta "5411 parada suplicante
ao ISE”.

Esta razão da falha indica que a comunicação do raio não terminou antes de cronometrar
para fora. Desde que o EAP está entre o valor-limite e o dispositivo do acesso de rede (NAD)
então queira verificar o intervalo que está sendo usado no NAD e para assegurá-lo é no
mínimo 5 ajustado secunda.   

●

Se os segundos 5 não são bastante para resolver esta edição a seguir recomendam
aumentá-la por 5 secunda algumas vezes e reexaminar para verificar se esta técnica
resolverá esta edição.

●

Se a edição não é resolved das etapas acima, a seguir recomende assegurar-se de que a
autenticação esteja sendo segurada pelo mesmo e o nó correto ISE PSN e o comportamento
total não sejam indicativos do comportamento anormal, tal como latência mais altamente do
que a normal entre nós NAD e ISE PSN.     

●

Também, uma boa ideia verificar se o valor-limite está enviando o certificado de cliente
através da captura de pacote de informação se o ISE não está recebendo o valor-limite do
certificado de cliente então (certificados de usuário) não pode confiar o certificado da
autenticação de EAP ISE.   Se encontrado para ser verdadeiro, importe então a corrente de
CA nas lojas corretas do certificado (CA raiz = root confiável CA | CA intermediário = CA
intermediário confiado).

●

Problema: A autenticação é bem sucedida mas não combinando a política correta da
autenticação e/ou da autorização.

Se encontrando um pedido de autenticação que seja bem sucedido mas não combinando as
regras corretas da autenticação e/ou da autorização, recomende rever atributos de sessão
para assegurar-se de que as circunstâncias que estão sendo usadas estejam exatas e atuais
na sessão do raio.

●

O ISE avalia estas políticas de uma aproximação invertido (à excecpção das políticas da
postura), necessidade de determinar primeiramente se a política que foi combinada estava
acima ou abaixo da política desejada a ser combinada.  A política de autenticação avaliou
primeiramente e independentemente das políticas da autorização. Se a política de
autenticação é combinada corretamente então deve ter “a autenticação 22037 passada” nos
detalhes da autenticação sob a direito-seção nomeada Etapa.

●

Se a política desejada está acima da política combinada, a seguir significa que a soma das●



condições na política desejada não avaliou para ser verdadeira, deve rever todos os atributos
e os valores na condição e na sessão a assegurar existem e nenhum erro de soletração esta
presente.

Se a política desejada está abaixo da política combinada, a seguir significa que um outro
[above] da política esteve combinado em vez da política desejada.  Isto poderia significar que
valores da circunstância não é específica bastante, as circunstâncias são duplicadas em uma
outra política, ou a ordem da política não está correta. Quando se tornar mais difícil pesquisar
defeitos, recomende começar rever políticas para determinar a razão pela qual a política
desejada não foi combinada, isto deve ajudar a identificar que ações a tomar em seguida.

●

Problema: A identidade ou o username usada durante a autenticação não eram o valor esperado.

Quando isto ocorre, se o valor-limite está enviando o certificado de cliente, a seguir muito
provavelmente o ISE não está usando o campo correto do certificado no molde do certificado
de autenticação; qual é avaliado durante a fase de autenticação. 

●

Reveja o certificado de cliente para encontrar o campo que exato a identidade
desejada/username existe e assegure-se de que o mesmo campo esteja selecionado de ISE
UI: A administração > Gerenciamento de identidades: Fontes externos da identidade > perfil
do certificado de autenticação > {selecione o perfil do certificado de autenticação que está
sendo usado na política de autenticação}

●

Problema: A autenticação não é bem sucedida com aperto de mão falhado EAP-TLS da razão
“12514 SSL/TLS da falha devido a CA desconhecido na corrente de certificados de cliente”.

Isto pode ocorrer se o certificado de cliente tem um certificado na corrente de CA que não
está confiada em ISE UI: A administração > sistema: Certificados > certificados confiáveis.

●

Tipicamente pode ocorrer quando o certificado de cliente (no valor-limite) tem uma corrente
de CA que seja diferente do que a corrente de CA do certificado que está assinada ao ISE
para a autenticação de EAP do uso.

●

Para a definição, assegure-se de por favor que a corrente de CA do certificado de cliente
esteja confiada no ISE e a corrente de CA do certificado de servidor da autenticação de EAP
ISE esteja confiada no valor-limite.
- Para o SO Windows e o Chrome, navegue ao > Add do Iniciar > Executar MMC/remova
Pressão-em > Certificados > certificados de usuário.
- Para Firefox: Importe a corrente de CA (não o certificado da fim-identidade) a ser confiada
para o servidor de Web.

●

Informações Relacionadas

O Cisco Identity Services Engine > instala e promove guias●

Cisco Identity Services Engine > informação de compatibilidade●

O guia do administrador do Cisco Identity Services Engine, libera 2.3 > capítulo: Controle●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/identity-services-engine/products-installation-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/identity-services-engine/products-device-support-tables-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_chapter_01001.html


dispositivos de rede
O guia do administrador do Cisco Identity Services Engine, libera 2.3 > capítulo: Configurar e
controle políticas

●

Cisco Identity Services Engine > manuais de configuração > integração do ative directory com
Cisco ISE 2.x

●

O guia do administrador do Cisco Identity Services Engine, libera 2.3 > capítulo: Controle
usuários e fontes externos da identidade

●

O guia do administrador do Cisco Identity Services Engine, libera 2.3 > capítulo: Controle
usuários e fontes externos da identidade > perfis do certificado de autenticação

●

O Cisco Identity Services Engine > os exemplos de configuração e os TechNotes >
configuram o portal do abastecimento do certificado ISE 2.0

●

O Cisco Identity Services Engine > os exemplos de configuração e os TechNotes > instalam
um certificado de CA da 3ª parte em ISE 2.0

●

O Wireless LAN (WLAN) > exemplos de configuração e TechNotes > compreende e configura
o EAP-TLS usando o WLC e o ISE

●

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_chapter_01001.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_chapter_0100101.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_chapter_0100101.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-0/ise_active_directory_integration/b_ISE_AD_integration_2x.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-0/ise_active_directory_integration/b_ISE_AD_integration_2x.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_chapter_01110.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_chapter_01110.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/security/ise/2-3/admin_guide/b_ise_admin_guide_23/b_ise_admin_guide_23_chapter_01110.html#ID425
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/identity-services-engine/200534-ISE-2-0-Certificate-Provisioning-Portal.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/identity-services-engine-software/200295-Install-a-3rd-party-CA-certificate-in-IS.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/identity-services-engine-software/200295-Install-a-3rd-party-CA-certificate-in-IS.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/213543-configure-eap-tls-flow-with-ise.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/213543-configure-eap-tls-flow-with-ise.html
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