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Introdução

Este original descreve a característica de autenticação do Remote Authentication Dial In User
Service (RAIO) que foi introduzida na versão 2.10 de ThreatGrid (TG). Permite que os usuários
entrem ao portal Admin assim como ao portal do console com as credenciais armazenadas no
server da autenticação, da autorização e da contabilidade (AAA).

Neste original você encontra etapas necessárias para configurar a característica.

Pré-requisitos

Requisitos

Versão 2.10 ou mais recente de ThreatGrid●

Servidor AAA que apoia o RAIO sobre a autenticação DTL (draft-ietf-radext-dtls-04)●

Componentes Utilizados

Dispositivo 2.10 de ThreatGrid●

Identity Services Engine (ISE) 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 a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Configurar

Esta seção fornece instruções detalhadas em como configurar o dispositivo de ThreatGrid e o ISE



para a característica da autenticação RADIUS.

Nota: A fim configurar a autenticação, assegure-se de que uma comunicação na porta UDP
2083 esteja permitida entre a relação limpa de ThreatGrid e o nó do serviço da política ISE
(PSN).

Configuração

Etapa 1. Prepare o certificado de ThreatGrid para a autenticação.

O RAIO sobre DTL usa o certificado de autenticação mútuo que significa que o certificado do
Certificate Authority (CA) do ISE está precisado. Primeira verificação que CA assinou o certificado
do RAIO DTL:

Etapa 2. Exporte o certificado de CA do ISE.

Navegue à administração > ao sistema > aos Certificados > ao gerenciamento certificado > aos
certificados confiáveis, encontre o CA, exportação seleta segundo as indicações da imagem, e
salvar o certificado ao disco para mais tarde:



Etapa 3. Adicionar ThreatGrid como o dispositivo do acesso de rede.

Navegue ao > Add da administração > dos recursos de rede > dos dispositivos de rede para criar
uma entrada nova para o TG e para incorporar o nome, o IP address da relação limpa e os DTL
seletos exigidos segundo as indicações da imagem. Clique a salvaguarda na parte inferior:



Etapa 4. Crie um perfil da autorização para a política da autorização.

Navegue aos elementos da política > da política > aos resultados > à autorização > aos perfis da
autorização e o clique adiciona. Dê entrada com o nome e selecione ajustes avançados dos
atributos segundo as indicações da imagem e clique a salvaguarda:



Etapa 5. Crie uma política de autenticação.

Navegue à política > aos grupos e ao clique da política “+”. Dê entrada com o nome de conjunto
da política e ajuste a circunstância ao IP address NAD, atribuído à relação limpa do TG,
salvaguarda do clique segundo as indicações da imagem:

Etapa 6. Crie uma política da autorização.

Clique sobre “>” para ir à política da autorização, para expandir a política da autorização, clique



“+” e para configurar-la segundo as indicações da imagem, depois que você termina a
salvaguarda do clique:

Dica: Você pode criar uma regra da autorização para todos seus usuários que combinam
ambas as circunstâncias, Admin e UI.

Etapa 7. Crie um certificado de identidade para ThreatGrid.

O certificado de cliente de ThreatGrid deve ser baseado na chave elíptico da curva:

openssl ecparam -name secp521r1 -genkey -out private-ec-key.pem

Tem que ser assinada pelo CA que o ISE confia. Verifique a importação que os certificados de
raiz à loja do certificado confiável paginam para mais informação de como adicionar o certificado
de CA à loja do certificado confiável ISE.

Etapa 8. Configurar ThreatGrid para usar o RAIO.

Entre ao portal admin, navegue a Configuration>RADIUS. No certificado de CA do RAIO cole o
índice do arquivo PEM recolhido do ISE, no certificado formatado PEM da pasta do certificado de
cliente recebido do CA e no índice da pasta da chave do cliente do arquivo private-ec-key.pem da
etapa precedente segundo as indicações da imagem. Salvaguarda do clique:



Nota: Você deve reconfigurar o dispositivo TG depois que você salvar ajustes do RAIO.

Etapa 9. Adicionar o nome de usuário RADIUS para consolar usuários.

A fim entrar para consolar o portal, você deve adicionar o atributo do nome de usuário RADIUS ao
usuário respectivo segundo as indicações da imagem:



Etapa 10. Permita a autenticação do RAIO somente.

Após o login bem-sucedido ao portal admin, uma opção nova aparece, que desabilite
completamente a autenticação do sistema local e saa do único Raio-baseado.

Verificar

Depois que o TG foi reconfigurado, termine e agora as páginas de login olham como nas
imagens, o admin e o portal do console respectivamente:





Troubleshooting

Há três componentes que poderiam causar problemas: ISE, conectividade de rede e ThreatGrid.

No ISE, assegure-se de que retorne ServiceType=Administrative aos pedidos de
autenticação de ThreatGrid. Navegue a Operations>RADIUS>Live entra o ISE e verificam
detalhes:

●



Se você não vê estes pedidos, faça uma captura de pacote de informação no ISE. Navegue à
descarga de Operations>Troubleshoot>Diagnostic Tools>TCP, forneça o IP no campo do
filtro da relação limpa do TG, clique o começo e tente-o entrar em ThreatGrid:

●



Você deve ver que o número de bytes aumentou. Arquivo aberto do pcap em Wireshark para
mais informação.

Se você vê o erro “nós somos pesarosos, mas algo foi mal” depois que você clica a
salvaguarda em ThreatGrid e a página olha como esta:

●

Isso significa que você usou o mais provavelmente a chave RSA para o certificado de cliente.
Você deve usar a chave ECC com os parâmetros especificados na etapa 7.
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