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Introdução

Este original descreve como usar a característica representacional de transferência do estado
(RESTO) API para executar tarefas convidado-relacionadas no Identity Services Engine (ISE). O
convidado API de Cisco é um grupo Resto-baseado de operações que fornecem HTTPS seguro e
autenticaram o acesso para controlar usuários convidado de Cisco. Com o API, um pode criar,
lido, atualização, supressão, e busca para usuários convidado.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento destes assuntos:

ISE●

Serviços repousantes externos●

Clientes do RESTO como a insônia, DESCANSADA, etc.●

Componentes Utilizados

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

Cisco ISE, liberação 2.6●

Cliente v7.1.1 do RESTO da insônia●

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.

Nota: O procedimento é similar ou idêntico para outras versões ISE. Você pode usar estas
etapas em todos os software release 2.x ISE salvo indicação em contrário.

Informações de Apoio

A fim usar o API, os serviços repousantes externos (ERS) permitiram e patrocinador que a
autenticação precisa de se estabelecer no ISE. O ERS apoia a autenticação básica e é sido
executado sobre a porta 9060. As credenciais de autenticação são cifradas e são parte do
encabeçamento de pedido. O ERS exige o administrador ISE atribuir privilégios especiais a um
usuário executar operações.

O original cobrirá estas etapas de configuração:

1. Permita o ERS no ISE

2. Estabelecer o admin e o patrocinador esclarecem o ERS

3. Crie uma conta do convidado

4. Leia, atualize, suprima de dados do convidado

Configurar

Permita o ERS no ISE

A fim usar a característica do RESTO API no ISE, o ERS deve ser permitido.

Navegue à administração > ao sistema > aos ajustes > aos ajustes ERS > permitem o ERS para
o read/write segundo as indicações da imagem.



Todo o relativo à informação ao ERS está disponível porque um Software Development Kit (SDK)
na porta 9060 HTTPS do ISE. Isto pode ser alcançado depois que você permite o ERS e a
abertura com uma conta admin com os privilégios do “ERS-Admin” ou do “ERS-operador”.

Estabelecer o Admin e o patrocinador esclarecem o ERS

A fim usar o ERS, o ISE exige uma conta admin que tenha os privilégios do ERS-Admin ou do
ERS-operador atribuído a ele. As contas admin precisam de ser criadas e adicionado aos grupos
respectivos. Alternativamente, os trabalhos do acesso ERS para o Super-Admin explicam
também.

A fim usar API para características do convidado, o ERS admin exige dados brutos dos portais
tais como a identificação do portal, os grupos da identidade do convidado, etc. Contudo, a fim
ler/crie/atualização ou suprimem de todos os dados do convidado, um patrocinador que a conta
com o acesso ERS permitido é exigida.

Com a finalidade deste original, uma conta de usuário interna ISE é usada como o
patrocinador.

●

Navegue à administração > ao Gerenciamento de identidades > às identidades e adicionar
um usuário do acesso de rede segundo as indicações da imagem.

●



Esta conta de usuário deve ser adicionada a um dos grupos do patrocinador.●

A conta do exemplo é traçada ao patrocinador ALL_ACCOUNTS nomeado grupo do padrão. ●

A fim permitir o ERS alcance para este grupo patrocinado, vá aos centros de trabalho > ao
acesso do convidado > ao portal & aos componentes > aos grupos do patrocinador e abra o

●



grupo atribuído do patrocinador.
Permita a opção: Alcance contas do convidado de Cisco ISE com o uso da relação
programático (RESTO API do convidado) segundo as indicações da imagem.

●

Crie uma conta do convidado

A fim criar uma conta do convidado com o API, é necessário que o atendimento API está feito ao
ISE como um patrocinador e através de um portal patrocinado que reconheça.

Etapa 1. A fim buscar os IDs portais de todos os portais do patrocinador PRE-configurados no
ISE, use todo o cliente do RESTO com a informação fornecida aqui:

Método GET
URL https://<ISE-IP>:9060/ers/config/sponsorportal
Credenciais Use credenciais ERS Admin

Encabeçamentos Tipo de conteúdo: aplicativo/xml
Aceite: aplicativo/xml



Rendimento esperado:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<ns3:searchResult total="1"

xmlns:ns5="ers.ise.cisco.com"

xmlns:ers-v2="ers-v2"

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"



xmlns:ns3="v2.ers.ise.cisco.com">

<ns3:resources>

<ns5:resource description="Default portal used by sponsors to create and manage accounts for

authorized visitors to securely access the network"

id="274a95f0-2e58-11e9-98fb-0050568775a3" name="Sponsor Portal (default)">

<link rel="self" href="https://10.127.197.186:9060/ers/config/sponsorportal/274a95f0-2e58-11e9-

98fb-0050568775a3" type="application/xml"/>

</ns5:resource>

</ns3:resources>

</ns3:searchResult>

O valor do interesse é a identificação do portal do portal do patrocinador que é pretendido ser
usado a fim criar usuários convidado. A identificação é "274a95f0-2e58-11e9-98fb-
0050568775a3" neste exemplo.

Etapa 2. Use este atendimento API a fim criar uma conta do convidado. O valor do portalID aqui é
esse buscado de etapa 1.

Método POST
URL https://<ISE-IP>:9060/ers/config/guestuser/
Credenciais Use credenciais da conta do patrocinador

Encabeçamentos

Tipo de conteúdo:
application/vnd.com.cisco.ise.identity.guestuser.
2.0+xml
Aceite:
application/vnd.com.cisco.ise.identity.guestuser.
2.0+xml

Corpo

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:guestuser
xmlns:ns2="identity.ers.ise.cisco.com">
<customFields>
</customFields>
<guestAccessInfo>
<fromDate>04/25/2020 18:55</fromDate>
<location>Delhi</location>
<toDate>04/28/2020 19:55</toDate>
<validDays>3</validDays>
</guestAccessInfo>
<guestInfo>
<company>Cisco</company>
<emailAddress> abcd@cisco.com
</emailAddress>
<firstName>John</firstName>
<lastName>Doe</lastName>
<notificationLanguage>English</notificationLang
uage>
<password>9618</password>
<phoneNumber>9999998877</phoneNumber>
Default</smsServiceProvider>
<smsServiceProvider>Global
<userName>johndoe</userName>
</guestInfo>
<guestType>Contractor (padrão) </guestType>
<personBeingVisited>abcd3@cisco.com</perso
nBeingVisited>
<portalId>274a95f0-2e58-11e9-98fb-



0050568775a3</portalId>
<reasonForVisit>Netflix e chill</reasonForVisit>
</ns2:guestuser>

Nota: O índice do corpo mostrado aqui pode ser usado como um molde (disponível no SDK
demasiado). Assegure-se de que o fromDate, corresponda até agora aos validDays. O
lugar, o tipo do convidado e outros valores devem ser válidos na referência ao ISE usado,
simplesmente então o atendimento sucederá.

Nota: As credenciais usadas quando você faz este atendimento devem ser uma conta válida
do patrocinador traçada a um grupo do patrocinador. As credenciais ERS admin aqui não
trabalharão. Refira a seção anterior deste guia para mais detalhes.



Rendimento esperado:

Navegue ao ISE GUI > mestre GuestReport a fim verificar se a conta foi criada:

Nota: Não há nenhuma opção para especificar uma combinação personalizada do nome de



usuário e senha pela conta do convidado de um portal do patrocinador. Este método API
pode ser usado para cumprir essa exigência.

Lido, atualização, dados do convidado da supressão

Estão aqui alguns atendimentos do exemplo API para executar várias ações em dados do
convidado. Todas as opções disponíveis e seus formatos estão disponíveis no SDK.

Obtenha detalhes de uma conta de usuário convidado por nome:●

Método GET

URL https://<ISE-
IP>:9060/ers/config/guestuser/name/{name}

Credenciais Use credenciais da conta do patrocinador

Encabeçamentos Tipo de conteúdo: aplicativo/xml
Aceite: aplicativo/xml

Rendimento esperado:

200 OK

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<ns4:guestuser id="3b967932-86f8-11ea-aafe-72889dc971d1" name="johndoe"

xmlns:ers="ers.ise.cisco.com"

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:ns4="identity.ers.ise.cisco.com">

<link rel="self" href="https://10.127.197.186:9060/ers/config/guestuser/name/johndoe"

type="application/xml"/>

<customFields/>

<guestAccessInfo>

<fromDate>04/25/2020 18:55</fromDate>

<location>Delhi</location>

<toDate>04/28/2020 19:55</toDate>

<validDays>3</validDays>

</guestAccessInfo>

<guestInfo>

<company>Cisco</company>

<creationTime>04/25/2020 18:55</creationTime>

<emailAddress>abcd@cisco.com</emailAddress>

<enabled>false</enabled>

<firstName>John</firstName>

<lastName>Doe</lastName>



<notificationLanguage>English</notificationLanguage>

<password>9618</password>

<phoneNumber>9999998877</phoneNumber>

<smsServiceProvider>Global Default</smsServiceProvider>

<userName>johndoe</userName>

</guestInfo>

<guestType>Contractor (default)</guestType>

<personBeingVisited>abcd3@cisco.com</personBeingVisited>

<reasonForVisit>Netflix and chill</reasonForVisit>

<sponsorUserId>1f7627f0-86f8-11ea-aafe-72889dc971d1</sponsorUserId>

<sponsorUserName>Sponsor_ERS</sponsorUserName>

<status>AWAITING_INITIAL_LOGIN</status>

</ns4:guestuser>

Restaure uma senha de usuário convidado:●

Isto exige a primeiramente busca a identificação do convidado do atendimento e usa-a então
neste API. A identificação do guestuser é "3b967932-86f8-11ea-aafe-72889dc971d1" neste
exemplo.

Método PUT
URL https://<ISE-



IP>:9060/ers/config/guestuser/resetpassword/{id
}

Credenciais Use credenciais da conta do patrocinador

Encabeçamentos Tipo de conteúdo: aplicativo/xml
Aceite: aplicativo/xml

Este método não reserva especificar a senha nova. O ISE retornará a saída com a senha auto-
gerada nova.

Rendimento esperado:

200 OK

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<ns3:operationResult

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:ns3="ers.ise.cisco.com">

<attributesList>

<attribute name="password" value="2557"/>

</attributesList>

</ns3:operationResult>

 Suprima de uma conta do convidado por nome:●

Método SUPRESSÃO

URL https://<ISE-
IP>:9060/ers/config/guestuser/name/{name}

Credenciais Use credenciais da conta do patrocinador

Encabeçamentos Tipo de conteúdo: aplicativo/xml
Aceite: aplicativo/xml

Rendimento esperado:



Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Esta seção fornece informações que você pode usar na solução de problemas de sua
configuração.

Alguns erros comuns e suas causas possíveis:

Uma criação de conta do convidado falha com erro:●

     401 Unauthorized

    <message type="ERROR" code="CRUD operation exception">

   <title>Sponsor does not have permission to access REST Apis</title>

    </message>

Reparo: Isto significa que a conta do patrocinador usada para fazer a conta do convidado está
traçada a um grupo do patrocinador onde o acesso ERS não seja permitido. Edite o grupo do
patrocinador que corresponde a este e permita contas do convidado de Cisco ISE do acesso com
o uso da relação programático (RESTO API do convidado).

   400 Bad Request

  <message type="ERROR" code="CRUD operation exception">

   <title>Creating GuestUser failed due to

com.cisco.cpm.guestaccess.validation.GuestAccessValidationException: Portal not found for portal

session e1fc15a7-a170-4d6a-b02c-0ab7b0bc54ff</title>

Reparo: A identificação do portal incorporada ao atendimento não existe no ISE nem está
incorreta. De “receba” o atendimento para o portal do patrocinador, buscam a identificação correta
do portal do portal.

Códigos da resposta API e seus significados possíveis:●

     200 (APROVADO): Indica que o RESTO API realizou com sucesso a ação desejada.



     201 (criado): Indica que um recurso esteve criado dentro de uma coleção.

     204 (nenhum índice): Isto é enviado geralmente como uma resposta PARA PÔR, AFIXAR ou
SUPRIMIR de pedidos.

    400 (pedido ruim): O código de Erro genérico para edições como a sintaxe deformado do
pedido, parâmetros inválidos, etc. leu os detalhes da mensagem se disponível para compreender
a causa.

    401(Unauthorised): Isto indica que a ação esteve empreendida com credenciais erradas,
nenhumas credenciais ou a conta não é autorizada para executar esta ação.

    erro do servidor 500(Internal): Indica uma edição no lado de servidor. Entra o ISE pode ajudar a
compreender a causa.

Para mais detalhes no uso do RESTO API para o ISE, refira o RESTO API do convidado.

/content/en/us/td/docs/security/ise/1-3/api_ref_guide/api_ref_book/ise_api_ref_guest.pdf
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