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Introduction

Este documento descreve como configurar e solucionar problemas de integração do Identity
Services Engine (ISE) 3.0 com o Microsoft (MS) Azure Ative Diretory (AD) implementado através
do serviço de Identidade (ID) de Transferência de Estado Representacional (REST) com a ajuda
de Credenciais de Senha do Proprietário do Recurso (ROPC).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento básico sobre estes tópicos:

ISE●

MS Azure AD●

Compreensão da implementação e das limitações do protocolo ROPC; link●

Componentes Utilizados

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

Cisco ISE versão 3.0●

MS Azure AD●

WS-C3850-24P com s/w 16.9.2●

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/v2-oauth-ropc


ASAv com 9,10 (1)●

Windows 10.0.18363●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de
qualquer comando.

Configurar

A funcionalidade de ID REST do ISE baseia-se no novo serviço introduzido no ISE 3.0 - REST
Auth Service. Este serviço é responsável pela comunicação com trocas de ROPC OAuth (Azure
AD over Open Authorization) para executar a autenticação de usuário e a recuperação de
grupo. O serviço de autenticação REST é desabilitado por padrão e, depois que o administrador o
habilita, ele é executado em todos os nós do ISE na implantação. Como a comunicação do
serviço de autenticação REST com a nuvem acontece quando no momento da autenticação do
usuário, qualquer atraso no caminho pode trazer latência adicional para o fluxo de
autenticação/autorização. Essa latência está fora do controle do ISE e qualquer implementação
da REST Auth deve ser cuidadosamente planejada e testada para evitar o impacto em outros
serviços do ISE.

Visão geral do fluxo de alto nível

1. O administrador de nuvem do Azure cria um novo registro de aplicativo (App). Os detalhes
deste aplicativo são posteriormente usados no ISE para estabelecer uma conexão com o Azure
AD.

2. O administrador de nuvem do Azure deve configurar o aplicativo com:

Criar um segredo de cliente●

Ativar ROPC●

Adicionar reivindicações de grupo●

Definir permissões da API (Application Programming Interface)●



3. O administrador do ISE ativa o serviço de autenticação REST. Ela precisa ser feita antes que
qualquer outra ação possa ser executada.

4. As alterações são gravadas no banco de dados de configuração e replicadas em toda a
implantação do ISE.

5. O Serviço de autenticação REST inicia em todos os nós.

6. O ISE Admin configura o armazenamento de ID REST com detalhes da Etapa 2.

7. As alterações são gravadas no banco de dados de configuração e replicadas em toda a
implantação do ISE.

8. O administrador do ISE cria uma nova sequência de armazenamento de identidade ou modifica
a que já existe e configura as políticas de autenticação/autorização.

9. As alterações são gravadas no banco de dados de configuração e replicadas em toda a
implantação do ISE.

10. O endpoint inicia a autenticação. De acordo com a especificação do protocolo ROPC, a senha
do utilizador tem de ser fornecida à plataforma de identidade Microsoft num texto claro sobre uma
ligação HTTP encriptada; devido a esse fato, as únicas opções de autenticação disponíveis
suportadas pelo ISE a partir de agora são:

Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security (EAP-TTLS) com
Password Authentication Protocol (PAP) como método interno

●

Autenticação de VPN SSL do AnyConnect com PAP●

11. Troca com PSN (Policy Service Node, nó de serviço de política) ISE sobre RADIUS.

12. Process Runtime (PrRT) envia uma solicitação ao serviço REST ID com detalhes do usuário
(nome de usuário/senha) sobre API interna.

13.  O serviço REST ID envia a solicitação ROPC OAuth ao Azure AD sobre protocolo de
transferência de HyperText seguro (HTTPS).

14. O Azure AD executa a autenticação do usuário e busca grupos de usuários.

15. O resultado da autenticação/autorização retornou ao ISE.

Após o ponto 15, o resultado da autenticação e os grupos buscados retornaram para PrRT, que
envolve o fluxo de avaliação de política e atribuem o resultado final da autenticação/autorização.
Access-Accept com atributos do perfil de autorização ou Access-Reject retornados ao Network
Access Device (NAD).

Configurar o Azure AD para Integração

1. Localize o AppRegistration Service conforme mostrado na imagem.



a. Digite AppRegistration na barra de pesquisa global.

b. Clique no serviço de registro do aplicativo.

2. Crie um novo registro de aplicativo.

3. Registrar um novo aplicativo.





a. Defina o nome do aplicativo.

b. Defina quais contas podem usar novos aplicativos.

c. Pressione o botão Register (Registrar).

4. Navegue até Certificado e segredos.

5. Criar novo segredo de cliente conforme mostrado na imagem.



6. Configure o segredo do cliente conforme mostrado na imagem.

a. Defina a descrição de um novo segredo.

b. Escolha o período de expiração.

c. Clique no botão Adicionar.

7. Copie e salve o valor secreto (ele precisa ser usado posteriormente no ISE no momento da
configuração de integração).



Figura 8

8. Navegue até a guia Visão geral para copiar a ID do aplicativo e a ID do espaço.



  

9. Ative o ROPC para o aplicativo.



a. Navegue até a guia Autenticação.

b. Localize a seção Configurações avançadas.

c. Selecione Sim para - Tratar aplicativo como um cliente público.

d. Clique no botão Salvar.

10. Adicionar reivindicações de grupo ao Aplicativo.



a. Navegue até Token configuration (Configuração de token).

b. Pressione em - Adição de grupos.

11. Definir tipos de grupo que precisam ser adicionados
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