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Introdução
Este original descreve Certificados TLS/SSL no Cisco Identity Services Engine (ISE). Cobre os
tipos e os papéis de Certificados ISE, como executar tarefas comuns e Troubleshooting, e
responde finalmente a FAQ frequentes. Cobre o ISE da versão 2.4 à 2.7, porém deve ser similar
ou idêntico a outros software release ISE 2.x salvo indicação em contrário.

Pré-requisitos
Requisitos
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
1. Cisco Identity Services Engine (ISE)

2. A terminologia usada para descrever tipos diferentes de disposições ISE e AAA.
3. Protocolo de raio e princípios AAA
4. Certificados SSL/TLS e x509
5. Princípios de Infrastructure(PKI) da chave pública

Componentes Utilizados
As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:
Cisco Identity Services Engine (ISE), liberações 2.4 - 2.7
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 ou da configuração.
●

Certificados de servidor
Os certificados de servidor são usados por server para apresentar a identidade do server aos
clientes para a autenticidade e para fornecer um canal seguro para uma comunicação. Estes
podem auto-ser assinados (onde as questões de servidor o certificado a se) ou ser emitidos por
um Certificate Authority (interno a uma organização ou de um vendedor conhecido).
Os certificados de servidor são emitidos tipicamente aos nomes de host ou ao FQDN (nome de
domínio totalmente qualificado) do server, ou podem igualmente ser um certificado do convite
(*.domain.com). O host, o domínio, ou o subdomínio que emitiu a são mencionados tipicamente
no Name(CN) comum ou nos campos alternativos sujeitos de Name(SAN).
Os Certificados do convite são os Certificados SSL que usam uma notação do convite (um
asterisco no lugar do hostname) e permitem assim que o mesmo certificado seja compartilhado
através dos host múltiplos em uma organização. Um valor NC ou SAN do exemplo para o nome
do sujeito de um certificado do convite olharia similar a *.company.com como um exemplo e pode
ser usado para fixar todos os anfitriões deste domínio tais como server1.com, server2.com, etc.
Dos Certificados criptografia de chave pública ou criptografia assimétrica do uso tipicamente.
●

●

Chave pública: A chave pública esta presente no certificado em um dos campos, e está
compartilhada publicamente por um sistema quando um dispositivo tenta se comunicar com
ele.
Chave privada: A chave privada é privada ao sistema final e é emparelhada com a chave
pública. Os dados cifrados por uma chave pública podem somente ser decifrados pela chave
privada emparelhada específica e vice-versa.
Cuidado: O ISE atualmente não apoia os Certificados que usam RSASSA-PSS como o
algoritmo da assinatura. Isto inclui o certificado de servidor, a raiz, o intermediário, ou o
certificado de cliente (isto é EAP-TLS, PEAP (TLS), etc.). Refira CSCug22137

Certificados ISE

O Cisco Identity Services Engine (ISE) confia no Public Key Infrastructure (PKI) para fornecer
uma comunicação segura com os valores-limite, os usuários, os administradores, etc. assim como
entre Nós de Cisco ISE em um desenvolvimento do multinode. O PKI confia nos Certificados
digitais x.509 para transferir chaves públicas para a criptografia e a descriptografia das
mensagens, e para verificar a autenticidade de outros Certificados apresentados por usuários e
por dispositivos. Cisco ISE tem duas categorias de Certificados usados geralmente:
●

●

Certificados do sistema: Estes são os certificados de servidor que identificam um nó de Cisco
ISE aos clientes. Cada nó de Cisco ISE tem seus próprios Certificados locais, cada qual é
armazenado no nó junto com a chave privada respectiva.
Certificados da loja dos certificados confiáveis: Estes são Certificados do Certificate Authority
(CA) usados para validar os Certificados apresentados ao ISE para várias finalidades. Estes
Certificados na loja do certificado são controlados no nó preliminar da administração e
replicated a todos Nós restantes em um desenvolvimento distribuído de Cisco ISE. A loja do
certificado igualmente contém os Certificados que são gerados para os Nós ISE pelo
Certificate Authority interno do ISE pretendido para BYOD.

Certificados do sistema
Os Certificados do sistema podem ser usados para uns ou vários papéis. Cada papel serve uma
finalidade diferente e é explicado aqui:
●

●

●

●

●

Admin: Isto usado para fixar toda a comunicação sobre 443(Admin GUI), assim como para a
replicação, e para alguns porta/uso não alistados aqui.
Portal: Isto é usado para fixar uma comunicação HTTP sobre portais como o portal
centralizado da autenticação da Web (CWA), o convidado, o BYOD, o abastecimento do
cliente, e portais nativos do abastecimento do suplicante, etc. Cada portal precisa de ser
traçado a uma etiqueta portal do grupo (o padrão é etiqueta portal do grupo do padrão) que
instrua o portal o certificado especificamente etiquetado para ser usada. O menu suspenso
portal do nome da etiqueta do grupo nas opções da edição do certificado permite que uma
etiqueta nova sejam criadas ou uma etiqueta existente a ser selecionada.
EAP: Este é um papel que especifique o certificado apresentado aos clientes para a
autenticação do 802.1x. Os Certificados são usados com quase cada método de EAP
possível tal como o EAP-TLS, o PEAP, o EAP-FAST, etc. Com métodos de EAP em túnel tais
como o PEAP e JEJUA, o Transport Layer Security (TLS) é usado para fixar a troca
credencial. As credenciais do cliente não estão enviadas ao server até depois este túnel é
estabelecido para assegurar uma troca segura.
RAIO DTL: Este papel especifica o certificado a ser usado para uma conexão DTL (conexão
TLS sobre o UDP) para cifrar o tráfego de radius entre um dispositivo do acesso de rede
(NAD) e o ISE. O NAD deve ser criptografia DTL capaz para que esta característica trabalhe.
SAML: O certificado de servidor usou-se a uma comunicação segura com o fornecedor da

●

identidade de SAML (IdP). Um certificado designado para o uso de SAML não pode ser
usado para nenhum outro serviço tal como o Admin, a autenticação de EAP, etc.
Serviço de transferência de mensagem ISE: Desde 2.6, o ISE usa o serviço de transferência
de mensagem ISE em vez do protocolo do Syslog do legado aos dados de registro. Isto é
usado para cifrar esta comunicação.

PxGrid: Este certificado é usado para serviços de PxGrid no ISE.
Quando o ISE é instalado, gerencie um certificado de servidor Auto-assinado padrão. Isto é
atribuído para a autenticação de EAP, o Admin, o portal, e o RAIO DTL à revelia. Recomenda-se
mover estes papéis para um CA interno ou um certificado assinado CA conhecido.
●

Dica: É uma boa prática assegurar-se de que o FQDN e os IP address do server ISE
estejam adicionados ao campo de nome alternativo sujeito do certificado do sistema
ISE. Geralmente, assegurar o certificado de autenticação em Cisco ISE não é impactado
por diferenças pequenas em funções certificado-conduzidas da verificação, nomes de host
da caixa baixa do uso para todos os Nós de Cisco ISE distribuídos em uma rede.

Nota: O formato para um certificado ISE deve ser o Privacy Enhanced Mail (PEM) ou as
distintas regras da codificação (DER).

Loja dos certificados confiáveis
Os Certificados do Certificate Authority devem ser armazenados na administração > no sistema >
nos Certificados > na loja do certificado e precisam de ter a confiança para que o uso-caso da
authenticação do cliente assegure-se de que o ISE use estes Certificados para validar os
Certificados apresentados pelos valores-limite, por dispositivos ou por outros Nós ISE.

Tarefas básicas
O certificado tem uma data de expiração e pode ser revogado ou exigido para ser substituído em
algum momento. Se o certificado de servidor ISE expira, os problemas graves puderam elevarar a
menos que fossem substituídos com um novo, certificado válido.
Nota: Se o certificado que está usado para o Extensible Authentication Protocol (EAP)
expira, as autenticações de clientes puderam falhar porque o cliente não confia o certificado
ISE anymore. Se um certificado usado para portais expira, os clientes e os navegadores
podem recusar conectar ao portal. Se o certificado do uso Admin expira, o risco é mesmo
maior que impede um administrador para entrar anymore ao ISE e o desenvolvimento
distribuído pôde cessar de funcionar como deve.

Gerencia um certificado auto-assinado
Para gerar certificados auto-assinados novos, navegue à administração > ao sistema > aos
Certificados > aos Certificados do sistema. O clique gerencie o certificado assinado do auto.

Esta lista descreve os campos na página do certificado assinado do auto da geração.

Diretriz de Uso do nome do campo dos ajustes do certificado auto-assinado:
●

●

Selecione o nó: (Exigido) o nó para que precisou de gerar o certificado do sistema.
Common Name (CN): (Exigido se o SAN não é especificado) à revelia, o Common Name é o
nome de domínio totalmente qualificado do nó ISE para que o certificado auto-assinado está
sendo gerado.

●

Unidade organizacional (OU): Nome da unidade organizacional. Por exemplo, planejamento.

●

Organização (O): Nome de organização. Por exemplo, Cisco.

●

Cidade (L): (Não abrevie) nome de cidade. Por exemplo, SÃO JOSÉ.

●

Estado (ST): (Não abrevie) nome do estado. Por exemplo, Califórnia.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

País (c): Nome do país. O código de país de duas letras ISO é precisado. Por exemplo, os
E.U.
Nome alternativo sujeito (SAN): Um IP address, nome DNS, ou identificador de recurso
uniforme (URI) que é associado com o certificado.
Tipo chave: Especifique o algoritmo a ser usado para criar a chave pública: RSA ou ECDSA.
Comprimento chave: Especifique o tamanho de bit para a chave pública. Estas opções estão
disponíveis para o RSA: 512 1024 2048 4096 e estas opções estão disponíveis para ECDSA:
256 384
Resumo a assinar com: Escolha um destes algoritmos de hash: SHA-1 ou SHA-256.
Políticas do certificado: Incorpore a política OID do certificado ou a lista de OID a que o
certificado deve se conformar. Use a vírgula ou o espaço para separar os OID.
Expiração TTL: Especifique o número de dias depois do qual o certificado expira.
Nome amigável: Dê entrada com um nome amigável para o certificado. Se nenhum nome é
especificado, Cisco ISE cria automaticamente um nome no name> # no <issuer> # no
<nnnnn> do <common do formato onde o <nnnnn> é um número original do cinco-dígito.
Permita Certificados do convite: Verifique esta caixa de seleção se a fim gerar um certificado
auto-assinado do convite (um certificado que contenha um asterisco (*) em todo o Common
Name no assunto e/ou no nome DNS no nome alternativo sujeito. Por exemplo, o nome DNS
atribuído ao SAN pode ser *.domain.com.
Uso: Escolha o serviço para que este certificado do sistema deve ser usado para. As opções
disponíveis são:
AdminAutenticação de EAPRAIO DTLpxGridSAMLPortal

Nota: As chaves públicas RSA e ECDSA puderam ter comprimentos chaves diferentes para
o mesmo nível de segurança. Escolha 2048 se o intension é obter um certificado assinado
CA público ou distribuir Cisco ISE como um sistema de Gerenciamento de políticas FIPcomplacente.

Renove um certificado auto-assinado
A fim ver os certificados auto-assinados existentes, navegue à administração > ao sistema > aos
Certificados > aos Certificados do sistema no console ISE. Todo o certificado com emitido a e
emitido por se mencionado o mesmo FQDN do server ISE, então é um certificado auto-assinado.
Selecione este certificado, e o clique edita.
Sob renove o certificado assinado do auto, verifique a caixa do período de renovação e ajuste a
expiração TTL como necessário. Finalmente, salvaguarda do clique.

Instale um certificado confiável
Obtenha os certificados codificados da base 64 da CA raiz, do CA intermediário, e/ou dos
anfitriões exigidos ser confiado.

1. Entre ao nó ISE e navegue à administração > ao sistema > ao certificado > ao gerenciamento

certificado > aos certificados confiáveis e clique a importação, segundo as indicações desta
imagem.

2. Na página seguinte, transfira arquivos pela rede o certificado de CA que foi obtido (na mesma
ordem que acima). Atribua-lhes um nome amigável e uma descrição que explique o que o
certificado é para a fim manter a trilha.
Conforme necessidades do uso, verifique as caixas ao lado de:
Confie para a autenticação dentro do ISE - Este é adicionar Nós novos ISE quando têm o
mesmos confiaram o certificado de CA carregado a sua loja do certificado confiável.
Confiança para a authenticação do cliente e o Syslog - Permita isto de usar este certificado
para autenticar os valores-limite que conectam ao ISE com o EAP e/ou confiam fixam
servidores de SYSLOG.
Confie para a autenticação dos Serviços da Cisco - Isto é precisado de confiar
somente Serviços da Cisco externos tais como um serviço da alimentação.
3. Finalmente, o clique submete-se. Agora o certificado deve ser visível na loja confiada, e seja
sincronizado a todos os Nós secundários ISE (se em um desenvolvimento).
●

●

●

Etapa 4. Instale um certificado assinado CA
Uma vez os Certificados da raiz e do CA intermediário são adicionados à loja do certificado
confiável, uma solicitação de assinatura de certificado (CSR) pode ser emitida e o certificado
assinado ser baseada no CSR pode ser limitado ao nó ISE.

1. A fim fazer assim, navegue à administração > ao sistema > aos Certificados > às solicitações
de assinatura de certificado e clique sobre as solicitações de assinatura de certificado Generate
(CSR) gerar um CSR.
2. Na página de que vem acima, sob a seção do uso, selecione o papel para ser usado do menu
suspenso.
Se o certificado é usado para papéis múltiplos, selecione o Multi-uso. Uma vez que o certificado é
gerado os papéis podem ser mudados caso necessário. Na maioria dos casos, o certificado pode
ser ajustado para ser usado para o Multi-uso no usado para a gota-para baixo: isto permite que o
certificado seja útil para todos os portal da web ISE.
3. Verifique a caixa ao lado dos nós ISE para selecionar os nós para que o certificado é gerado.

4. Se a finalidade é instalar/gerencie um certificado do convite, verificam a caixa dos Certificados
do convite reservar.

5. Complete a informação sujeita baseada em detalhes sobre o host ou a organização (unidade
organizacional, organização, cidade, estado, e país).
6. A fim terminar isto, clique sobre Generate, e clique então a exportação no PNF-acima que vem
acima.

Isto transfere o pedido do pedido do certificado Base-64-encoded que foi criado apenas este arquivo PEM é precisado de ser enviado ao CA para assinar, e obtém o arquivo resultante
CER do certificado assinado (base 64 codificada).
Nota: Sob o campo do Common Name (CN) o ISE auto-povoa o nome de domínio
totalmente qualificado do nó (FQDN).
Nota: Em ISE 1.3 e 1.4, exigiu-se para emitir pelo menos dois CSR para usar o pxGrid. Um
seria dedicado ao pxGrid e um seria para o resto dos serviços. Desde 2.0 e acima, todo este

tudo em um CSR.
Nota: Se o certificado é usado para as autenticações de EAP * o símbolo não deve estar no
campo NC do assunto enquanto os suplicantes de Windows rejeitam o certificado de
servidor. Mesmo quando valide a identidade do server está desabilitada no suplicante, o
aperto de mão SSL pode falhar quando * está no campo NC. Em lugar de, um FQDN
genérico pode ser usado no campo NC, e então o *.domain.com pode ser usado no campo
de nome alternativo sujeito DNS do nome (SAN). Algumas autoridades de certificação (CA)
podem adicionar o convite (*) na NC do certificado automaticamente mesmo se ele não
presente no CSR. Nesta encenação, um pedido especial é exigido para ser levantado para
impedir esta ação.

7. Uma vez que o certificado esteve assinado pelo CA (de que esteve gerado do CSR segundo as
indicações do vídeo, se Microsoft CA é usado, aqui), vá de novo em ISE GUI, e navegue à
administração > ao sistema > aos Certificados > ao gerenciamento certificado > à solicitação de
assinatura de certificado; Verifique a caixa ao lado do CSR criado previamente, e clique sobre o
botão do certificado do ligamento.

8. Em seguida, transfira arquivos pela rede o certificado assinado que foi recebido apenas, e dêlhe um nome amigável para o ISE. Continuam então selecionar as caixas ao lado dos usos
conforme a necessidade para o certificado (como o Admin e a autenticação de EAP, o portal, etc.)
e o clique submete-se, segundo as indicações desta imagem.

Se o papel Admin foi selecionado para este certificado, o nó ISE deve reiniciar seus serviços.
Baseado na versão e nos recursos atribuídos ao VM, isto pode tomar 10-15 minutos. A fim
verificar o estado do aplicativo, abra a linha de comando ISE e emita o comando do ise do estado
do aplicativo da mostra.

Se o admin ou o papel portal foram selecionados na importação do certificado pode-se verificar
que o certificado novo é no lugar quando os admin ou as páginas portais no navegador são
alcançados. Selecione o símbolo do fechamento no navegador e sob o certificado, o trajeto
verifica que a corrente completa esta presente e confiou pela máquina. O navegador deve confiar
o admin novo ou o certificado portal enquanto a corrente esteve construída corretamente e se o
certificate chain é confiado pelo navegador.
Nota: A fim renovar uma corrente Ca-assinou o certificado do sistema, gerenciem um CSR
fresco, e ligam-lhe o certificado assinado com as mesmas opções. Porque é possível
instalar um certificado novo no ISE antes que esteja ativo, planeie instalar o certificado novo
antes que o certificado velho expire. Este período da sobreposição entre a data de
expiração do certificado velha e a data de início nova do certificado dá a hora de renovar
Certificados e planejar sua troca com pouco ou nenhum o tempo ocioso da máquina.
Obtenha um certificado novo com uma data de início que preceda a data de expiração do
certificado velho. O período de tempo entre aquelas duas datas é o indicador da mudança.
Uma vez que o certificado novo incorpora sua escala válida da data, permita os protocolos
necessários (Admin/EAP/Portal). Recorde, se o uso Admin está permitido, há um reinício do
serviço.

Dica: Recomenda-se usar a empresa CA interno para Certificados Admin e EAP, e um
certificado público-assinado para portais do convidado/patrocinador/ponto quente/etc. A
razão é que se um usuário ou um convidado vêm na rede e portal ISE usa um certificado
privado-assinado para o portal do convidado, obtêm erros do certificado ou manda
potencialmente seu navegador obstrui-los da página portal. Para evitar tudo que, usa um
certificado público-assinado para que o uso portal assegure a melhor experiência do
usuário. Adicionalmente, o IP address de cada nó do desenvolvimento deve ser adicionado
ao campo SAN para evitar um aviso do certificado quando o server é alcançado através do
IP address.

Certificados e chaves privadas alternativos
Recomenda-se exportar:
1. Todos os Certificados do sistema (de todos os Nós no desenvolvimento) junto com suas
chaves privadas (isto é precisado das reinstalar) a um lugar seguro. Mantenha uma nota da
configuração do certificado (que serviço o certificado foi usado para).

2. Todos os Certificados da loja dos certificados confiáveis do nó preliminar da administração.
Mantenha uma nota da configuração do certificado (que serviço o certificado foi usado para).
3. Todos os Certificados do Certificate Authority.

A fim fazer assim,
1. Navegue à administração > ao sistema > aos Certificados > aos Certificados do gerenciamento
certificado > do sistema. Selecione o certificado e clique a exportação. Selecione o botão de rádio
dos Certificados e das chaves privadas de exportação. Incorpore a senha da chave privada e

confirme a senha. Clique a exportação.
2. Navegue à administração > ao sistema > aos Certificados > ao gerenciamento certificado > aos
certificados confiáveis. Selecione o certificado e clique a exportação. Clique o arquivo da
salvaguarda para exportar o certificado.
3. Navegue à administração > ao sistema > aos Certificados > ao Certificate Authority > aos
Certificados do Certificate Authority. Selecione o certificado e clique a exportação. Selecione o
botão de rádio dos Certificados e das chaves privadas de exportação. Incorpore a senha da
chave privada e confirme a senha. Clique a exportação. Clique o arquivo da salvaguarda para
exportar o certificado.

Troubleshooting
Verifique a validez do certificado
O processo de upgrade falha se qualquer certificado na loja dos certificados confiáveis de Cisco
ISE ou dos Certificados do sistema expirou. Assegure para verificar a validez no campo da data
de expiração dos indicadores dos certificados confiáveis e dos Certificados do sistema (a
administração > sistema > Certificados > gerenciamento certificado), e renove-os caso
necessário, antes da elevação.
Também, verifique a validez no campo da data de expiração dos Certificados no indicador dos
certificados de CA (a administração > sistema > Certificados > Certificate Authority > Certificados
do Certificate Authority), e renove-os caso necessário, antes da elevação.

Suprima de um certificado
Caso que um certificado no ISE é expirado ou não utilizado, são necessidade de ser removido.
Assegure para ter os Certificados exportados (com suas chaves privadas, se aplicável) antes do
supressão.
A fim suprimir de um certificado expirado, navegue à administração > ao sistema > aos
Certificados > ao gerenciamento certificado. Clique sobre a loja dos Certificados do sistema.
Selecione o certificado expirado e clique a supressão.
Siga o mesmos para lojas dos certificados confiáveis e dos Certificados do Certificate Authority.

O suplicante não confia o certificado de servidor ISE em uma autenticação do
802.1x
Verifique se o ISE envia o certificate chain completo para o processo do aperto de mão SSL.
Com métodos de EAP que exigem um certificado de servidor (isto é PEAP) e validam a
identidade do server são selecionados nos ajustes ósmio do cliente, o suplicante valida o
certificate chain com os Certificados que tem em sua loja local da confiança como parte do
processo de autenticação. Como parte do processo do aperto de mão SSL, o ISE apresenta seu
certificado e igualmente toda a raiz e (ou) Certificados intermediários atuais em sua corrente. O
suplicante não poderá validar a identidade do server se a corrente está incompleta ou se falta
esta corrente em sua loja da confiança.

A fim verificar o certificate chain é passada de volta ao cliente, toma uma captura de pacote de
informação de ISE (operações > ferramentas de diagnóstico > ferramentas gerais > descarga
TCP) ou a captação de Wireshark no valor-limite na altura da autenticação. Abra a captação e
aplique o filtro ssl.handshake.certificates em Wireshark e encontre um acesso-desafio.
Uma vez que selecionado, navegue para expandir o protocolo de raio > os pares de valor de
atributo > segmento > protocolo extensible authentication > secure sockets layer > certificado >
Certificados do mensagem EAP o últimos.
Se a corrente está incompleta, navegue à administração > aos Certificados > aos certificados
confiáveis ISE e verifique que a raiz e (ou) os Certificados intermediários estam presente. Se o
certificate chain é passado com sucesso, a corrente própria deve ser verificada como válida
com o método esboçado aqui.
Abra cada certificado (server, intermediário e raiz) e verifique a corrente da confiança para
combinar o identificador chave sujeito (ESQUI) de cada certificado ao identificador da chave da
autoridade (AKI) do certificado seguinte na corrente.

O certificate chain ISE é certificado de servidor correto mas do valor-limite das
rejeições ISE durante a autenticação
Se o ISE apresenta seu certificate chain completo para o aperto de mão SSL e o suplicante tem
rejeitado ainda o certificate chain; a próxima etapa é verificar que os Certificados intermediários
do and(or) da raiz estão na loja local da confiança do cliente.
A fim verificar isto de um dispositivo de Windows, o lançamento mmc.exe(Microsoft Management
Console), navega para arquivar > Adicionar-remove Pressão-em. Da coluna pressão-INS
disponível, os Certificados seletos e o clique adicionam. Selecione a conta do myuser ou a conta
do computador baseada no tipo do autenticação no uso (usuário ou máquina) e clique então a
APROVAÇÃO.
Sob a opinião do console, as Autoridades de certificação de raiz confiável seletas e as
autoridades de certificação intermediárias para verificar a presença de Certificados da raiz e do
intermediário na loja local da confiança.

Uma maneira fácil verificar que esta é uma edição da verificação da identidade do server,
uncheck valida o certificado de servidor sob a configuração de perfil do suplicante e testa-o outra
vez.

Perguntas mais freqüentes
O que faça quando o ISE joga um aviso que o certificado já existe?
Esta mensagem significa que o ISE detectou um certificado do sistema com o exato o mesmo
parâmetro OU, e que um certificado duplicado esteve tentado instalar. Desde que o certificado
duplicado do sistema não é apoiado, recomendou para mudar simplesmente alguns dos valores
da cidade/estado/serviço a um valor levemente diferente para assegurar-se de que o certificado
novo fosse diferente.

Por que o navegador joga um aviso que a página portal dos estados do ISE está

apresentada por um server não confiável?
Isto acontece quando o navegador não confia o certificado de identidade do server.

Primeiramente, assegure-se de que o certificado portal visível no navegador seja o que foi
esperado e tinha sido configurado no ISE para o portal.
Em segundo, assegure para alcançar o portal através do FQDN - em caso do IP address no uso,
asseguram-se de que o FQDN e o IP address estejam nos campos SAN e/ou NC do certificado.
Finalmente, assegure-se de que o certificate chain portal (portal ISE, CA intermediário,
certificados CA raiz) seja on/trusted importado pelo software do cliente OS/browser.
Nota: Algumas versões mais novas do iOS, dos navegadores de Android OSs e de
Chrome/Firefox têm expectativas restritas da Segurança do certificado. Mesmo se os pontos
acima são encontrados, podem recusar conectar se os CAs portais e intermediários, são
menos do que o SHA-256.

Que fizer quando um Falha devido da elevação aos Certificados inválidos?
O processo de upgrade falha se qualquer certificado na loja dos certificados confiáveis de Cisco
ISE ou dos Certificados do sistema expirou. Assegure para verificar a validez no campo da data
de expiração dos indicadores dos certificados confiáveis e dos Certificados do sistema (a
administração > sistema > Certificados > gerenciamento certificado), e renove-os caso
necessário, antes da elevação.
Também, verifique a validez no campo da data de expiração dos Certificados no indicador dos
certificados de CA (a administração > sistema > Certificados > Certificate Authority > Certificados
do Certificate Authority), e renove-os caso necessário, antes da elevação.
Antes que a elevação ISE se assegurar de que a corrente de certificado de CA interna esteja
válida.
Navegue à administração > ao sistema > aos Certificados > aos Certificados do Certificate
Authority. Para cada nó no desenvolvimento, selecione o certificado com o sub CA do valor-limite
dos serviços certificados na coluna amigável do nome. Clique a vista e a verificação se o estado
do certificado é uma boa mensagem é visível.
Se qualquer certificate chain é quebrado, assegure para fixar a edição antes que o processo de
upgrade de Cisco ISE comece. A fim fixar a edição, navegue à administração > ao sistema > aos
Certificados > ao gerenciamento certificado > às solicitações de assinatura de certificado, e
gerencia um para a opção da CA raiz ISE.

Informações Relacionadas
●

●

O ISE 2.7 controla Certificados: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/27/admin_guide/b_ise_admin_guide_27/b_ise_admin_..
Ajustes da loja do certificado ISE 2.7: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/27/admin_guide/b_ise_admin_guide_27/b_ise_admin_..

●

Como executar Certificados digitais no ISE: https://community.cisco.com/t5/securitydocuments/how-to-implement-digital-certificates-in-ise/ta-p/..

