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Introdução

Este original descreve como configurar a autenticação Certificado-baseada cliente para o acesso
de gerenciamento do Identity Services Engine (ISE). Neste exemplo, o administrador ISE
autentica contra o certificado de usuário para ganhar o acesso Admin ao Gerenciamento GUI do
Cisco Identity Services Engine (ISE).

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda ter o conhecimento destes assuntos:

Configuração ISE para a senha e o certificado de autenticação.●

Microsoft ative directory (AD)●

Componentes Utilizados

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

Versão 2.6 do Cisco Identity Services Engine (ISE)●

Liberação 2 do server 2008 do diretório ativo de Windows (AD)●

Certificado●



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 está viva, certifique-se compreender o impacto potencial
de toda a configuração.

Configurar

Use esta seção para configurar o certificado de cliente ou a placa inteligente como uma
identidade externo para o acesso administrativo ao Gerenciamento GUI de Cisco ISE.

Diagrama de Rede

Junte-se ao ISE ao diretório ativo

Escolha a administração > o Gerenciamento de identidades > fontes externos > diretório
ativo da identidade.

1.

Crie um exemplo do diretório ativo com juntam-se ao nome do ponto e ao domínio AD em
Cisco ISE.

2.

Clique em Submit.3.



Junte-se a todos os Nós com o nome de usuário e senha apropriado no alerta.4.

Click Save.5.

Selecione grupos do diretório

Crie um grupo de administrador externo e trace-o ao grupo do diretório ativo.1.

Escolha o Gerenciamento do >Identity da administração > fontes externos > diretório ativo >
grupos da identidade > grupos seletos do diretório.

2.

Recupere pelo menos um grupo AD a que o administrador pertence.3.



Click Save.4.

Permita a autenticação Senha-baseada diretório ativo para o acesso administrativo

Permita o exemplo do diretório ativo como o método de autenticação Senha-baseado que se
tem juntado ao ISE mais cedo.

1.

Escolha a administração > o sistema > o acesso > a autenticação Admin, segundo as
indicações da imagem.

2.

Click Save.3.

Nota: A configuração de autenticação Senha-baseada é exigida para permitir a autenticação



Certificado-baseada. Esta configuração deve ser revertida após uma configuração bem-
sucedida da autenticação Certificado-Basear.

Grupos externos da identidade do mapa aos grupos Admin

Neste exemplo, o grupo externo AD é traçado ao admin group do padrão.

Escolha grupos do >Admin dos >Administrators do acesso do >Admin do >System da
administração > admin super.

1.

Verifique o tipo como externo e selecione o grupo AD sob grupos externos.2.

Click Save.3.

Escolha a administração > o sistema > o acesso > os administradores > o Admin Admin
agrupa > o read only Admin.

4.

Verifique o tipo como externo e selecione o grupo AD sob grupos externos, segundo as
indicações da imagem.

5.



Click Save.6.

Importe o certificado confiável

Importe o certificado de Certificate authority(CA) que assina o certificado de cliente.1.

Escolha o administrador > o sistema > os Certificados > o certificado confiável > a
importação.

2.

O clique consulta e escolhe o certificado de CA.3.

Verifique a confiança para ver se há a authenticação do cliente e a caixa de seleção de
Syslog, segundo as indicações da imagem.

4.

Clique em Submit.5.

Configurar o perfil do certificado de autenticação

A fim criar o perfil do certificado de autenticação para o cliente certificado-baseou a1.



autenticação, escolhe o Gerenciamento do >Identity da administração > fontes externas da
identidade > > Add do perfil do certificado de autenticação.

Adicionar o nome de perfil.2.

Selecione o atributo apropriado que contém o nome de usuário de administrador no atributo
do certificado.

3.

Se o registro AD para o usuário contém o certificado do usuário, e o quer comparar o
certificado que está recebido do navegador contra o certificado no AD, a verificação executa
sempre a caixa de seleção binária da comparação, e seleciona o nome de instância do
diretório ativo que foi especificado mais cedo.

4.

Clique em Submit.5.

Nota: O mesmo perfil do certificado de autenticação pode ser consumido para a
autenticação Identidade-baseada valor-limite igualmente. 

Permita a autenticação Certificado-baseada cliente

Escolha a administração > o sistema > o acesso Admin > a autenticação > o certificado de
cliente do método de autenticação baseado.

1.



Clique em OK.2.

Escolha o perfil do certificado de autenticação que é configurado mais cedo.3.

Selecione o nome de instância do diretório ativo.4.

Click Save.5.

Os serviços ISE em todos os Nós no desenvolvimento reiniciam.6.



Verificar

Verifique o acesso ao ISE GUI após as alterações de status do serviço do server de aplicativo a
ser executado.

Usuário admin super: Verifique que o usuário está alertado escolher um certificado entrar ao ISE
GUI e dado privilégios super Admin se o certificado é de um usuário parte do grupo externo super
da identidade Admin.

Usuário admin de leitura apenas: Verifique que o usuário está alertado escolher um certificado



entrar ao ISE GUI e dado privilégios de leitura apenas Admin se o certificado é de um grupo
externo de leitura apenas da identidade Admin do usuário parte de.

Nota: Se o cartão comum do acesso (CAC) está no uso, Smartcard apresenta o certificado
de usuário ao ISE depois que o usuário entra em seu pino super válido.

Troubleshooting

Use o comando seguro do ise do começo do aplicativo enfiar Cisco ISE em um modo seguro1.



que reserve desabilitar temporariamente o controle de acesso ao portal Admin e corrigir a
configuração e reiniciar os serviços do ISE com o ise da parada do comando
application seguido pelo ise do começo do aplicativo.
A opção segura fornece meios da recuperação se um administrador trava inadvertidamente
para fora o acesso ao portal de Cisco ISE Admin para todos os usuários. Este evento pode
acontecer se o administrador configurou uma lista de acesso IP incorreta na página da
administração > do acesso > dos ajustes > do acesso Admin. A opção segura
igualmente contorneia a autenticação certificado-baseada e reverte ao nome de usuário
padrão e à autenticação de senha para registrar em Cisco ISE Admin o portal.

2.
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