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Sammanfattning  
Syftet med detta arbete var att jämföra de två mjukvarorna Packetfence och Cisco Identity Services 

Engine. Målet är att bilda en förståelse kring hur den här typen av mjukvaror kan implementeras i 

ett nätverk av olika storlekar och även en insikt över hur detta kan minska den administrativa 

belastningen.  

 

Den här typen av system kan även användas för att centralt styra åtkomst till ett företags resurser 

och kan säkra upp olika typ av enheter och program. Det genomfördes en installation för att 

upptäcka skillnader mellan systemen, därefter konfigurerades de så likt varandra som möjligt för att 

upptäcka om det finns några olikheter i den här delen av mjukvaran.  

  

Rapporten tar upp grundläggande information kring de tjänster som systemen innehåller och 

beskriver även de steg som krävs för att utföra konfiguration. Rapporten redovisar den metod 

gruppen arbetat efter under dessa veckor för att uppnå ett tillfredsställande resultat för 

uppdragsgivaren.  

 

Resultatet presenterar arbetet gruppen utfört under arbetet och visar hur de olika systemen kan 

konfigureras för att uppnå ett säkert nätverk hos ett företag. Diskussionen tar upp att det är viktigt 

att vara flexibel i sin planering för att arbeta runt uppkomna problem.  
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1. Inledning  
Idag lever vi i en uppkopplad värld där en anslutning till Internet finns nästan överallt, antingen i 

avancerade telefoner, surfplattor eller datorer. Detta leder till att det ställs höga krav på de olika 

säkerhetssystem som används av både privatpersoner och företag. Vi blir också mer och mer 

integrerade i den befintliga IT-infrastruktur som finns runt oss och därmed ökar även den attackyta 

som redan finns mot dessa system i snabbt takt. 

 

Dessutom ökar det mobila arbetssättet i popularitet och det är nu vanligt att den anställde rör sig 

fritt inom byggnaden. Det är även vanligt att man inte har en egen arbetsyta utan man sätter sig där 

det för dagen finns ett ledigt skrivbord eller förflyttningar mellan geografiskt spridda kontor. 

 

Detta ökar kravet på att företagets informationssystem kan hantera och skydda data på ett säkert 

sätt, ofta med hjälp av flertalet system för att förhindra att informationen ej är tillgänglig för 

obehöriga och att det innefattar både egen personal och externa resurser. Ett företag kan även ha 

behovet av att ge olika nivåer av tillgång till gäster. Det kan röra sig om inhyrda konsulter som ska 

utföra ett arbete i en intern resurs eller kunder som endast ska få tillgång till Internet.  

 

Det kan med anledning av den fria rörligheten finnas ett behov av att begränsa tillgång till vissa 

resurser beroende på vilken plats den anställde befinner sig i byggnaden eller världen. Det kan 

exempelvis handla om att känsligt material inte får öppnas i fikarummet eller begränsa tillgången till 

diverse resurser för arbete som utförs hemifrån. För att detta ska fungera krävs det en noggrann 

planering av nätverket som innehåller tydliga regler hur bland annat registrering och inloggning av 

enheter och användare ska hanteras.  

 

Det kan även krävas ytterligare system för att registrera enheter som den anställde själv tar med till 

arbetsplatsen då det blir allt vanligare med BYOD.  

 

Detta leder ofta till en nätverksstruktur som är komplex och svår att administrera och som snabbt blir 

både kostsam och tidskrävande för företagets driftpersonal. Det uppstår även ytterligare 

administrativ belastning om företaget växer och globaliseras. För att effektivisera hanteringen finns 

det en komponent inom nätverket som kallas för Network Access Controller (NAC), vars funktion är 

att centralisera stora delar av åtkomsthantering och dess kringliggande funktioner och för att minska 

den administrativa belastningen och de kostnader som ofta tillkommer. 
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En NAC kan även tillföra ett skydd mot skadlig programvara som finns installerad på enheten och kan 

sätta den i karantän om exempelvis en viktig säkerhetsuppdatering skulle saknas. Syftet med denna 

rapport är att presentera en jämförelse mellan två mjukvaror inom denna kategori och kontrollera 

om denna typ av system kan underlätta för en administratör. 

 

Packetfence är en mer renodlad NAC-lösning och även fri att ladda ner och installera. Åtkomsten till 

nätverket styrs med hjälp av dynamiskt tilldelade accesslistor för enheter och användare, samt Cisco 

ISE, som säger sig vara nästa steg i utvecklingen av denna typ av system, som arbetar med 

policybaserad accesskontroll. 

 

Arbetet har utförts på CGI Sverige AB i Luleå och Skellefteå.  

     



3  

  

2. Teori  
Network Access Control (NAC) är ett tillvägagångssätt för datasäkerhet vars mål är att förena olika 

säkerhetstekniker som endpoint-säkerhet, autentisering och nätverkssäkerhet till ett system. Detta 

sker genom att använda en uppsättning av protokoll för att definiera och implementera en policy 

som beskriver hur man skyddar eller ger tillgång till nätverket för enheter som försöker ansluta sig. 

Ett grundläggande exempel är 802.1X standarden som är port-baserad Network Access Control 

(PNAC).  

   

Eftersom NAC tillhör en kategori som både förändras och nya säkerhetsprodukter ständigt utvecklas, 

utvecklas även definitionen av en NAC. Konceptets övergripande mål kan ses som:  

   

 Auktorisation, Autentisering och Accounting av nätverksanslutningar.   

o AAA  

 Kryptering av trafik med protokoll från 802.1X.  

o EAP-TLS, EAP-PEAP, EAP-MS CHAP  

 Automatiskt tilldela särskilda roller baserat på information som sårbarheter hos enheter. 

o En stor fördel hos NAC-lösningar är möjligheten att förhindra klienter som saknar 

antivirusprogram eller behöver uppdatera dess operativsystem från att ansluta 

till nätverket och minska risk att skadlig programvara sprids till andra anslutna 

enheter.  

 Enkel implementation av policyers.  

o NAC-lösningar ger administratören möjlighet att definiera policyer varav NAC 

tilldelar dessa policyers till önskad switch/router.  

 Identitets- och åtkomsthantering  

o IP nätverk fastställer normalt policyers genom att begränsa eller ge access till IP-

adresser, men NAC miljöer har som mål att genomföra detta med hjälp av 

autentiserade användare.  
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2.1 Varför implementera NAC?  

2.1.1 Bring Your Own Device (BYOD)  

BYOD är en av de större anledningarna till att NAC blir en mer efterfrågad teknik. Detta på grund av 

att säker hantering av mobila enheter är ett stort problem för administratörer som har som uppgift 

att tillhandahålla nätverksåtkomst med minimal belastning för slutanvändaren.  

   

Då en företagsenhet inte längre används enbart till arbete utan nyttjas av användaren i privat bruk 

komplicerar detta säkerhetsnivån hos företag och organisationer. Problemet är inte begränsat till 

anställda utan även för enheter som används av besökare, partners och entreprenörer. Det finns 

hundratals kombinationer av enhetstyper, modeller och versioner av operativsystem ute idag och de 

kan innehålla en stor mängd installeradEAPplikationer. Personliga enheter håller sällan godtagbar 

säkerhetsnivå och kan äventyra företaget eller organisationens nätverk och andra anslutna enheter.  

   

Välutvecklade NAC -system har stöd för att identifiera mobila enheter när de försöker ansluta till 

nätverket och ge access till delar av nätverket som inte äventyrar säkerheten eller neka anslutning 

helt. Exempelvis kan access till Internet ges till en enhet men inte till företagets resurser.  

   

2.1.2 Rollbaserad tillgång till nätverket  

Genom att integrera NAC med system som Active Directory kan administratören kontrollera 

tillgången till nätverket baserat på vad användaren kan ha tillgång till. Belastningen hos en 

administratör att hantera dels Active Directory medlemskap hos användaren och även hantera 

nätverket separat kan i en stor miljö lätt bli för mycket för den ansvarige och onödiga behörigheter 

delas ofta ut i slutändan. Genom att hantera detta centralt genom NAC ger det administratören 

bättre kontroll och större flexibilitet.  

    

2.1.3 Minska risk för skadlig programvara  

NAC kan dels användas för att stoppa källan av ett hot för att ansluta till nätverket, men även genom 

att integreras med APT-system kan NAC upptäcka onormala nätverksaktiviteter och isolera 

påverkade enheter innan attacken sprider sig genom hela nätverket. 
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2.2 Protokoll  

2.2.1 Auktorisation, Autentisering och Accounting (AAA)  

AAA är ett ramverk för att konfigurera en uppsättning av tre oberoende säkerhetsfunktioner. Genom 

att använda AAA utförs: 

 

1. Autentisering vilket ger möjlighet att identifiera användare.   

2. Auktorisering/tillstånd vilket ger möjlighet att kontrollera åtkomst genom profiler eller 

användargrupper. 

3. Accounting/redovisning vilket ger möjlighet att samla information som kan användas för 

fakturering och rapportering som användarens identitet och de tider användaren har använt 

tjänsten och hur mycket bandbredd den har använt. 

   

2.2.2 Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)  

RADIUS är ett nätverksprotokoll som tillför centraliserad AAA-hantering för användare som ansluter 

till ett nätverk. Med tanke av det stora stödet av RADIUS protokollet används det ofta inom större 

företag för att hantera åtkomst till interna trådbundna och trådlösa nätverk.  

 

RADIUS är ett distribuerat klient/server protokoll och implementeras ofta på nätverksenheter som 

switchar eller routrar som i sin tur vidarebefordrar förfrågningar om åtkomst till en central RADIUS 

server som har åtkomst till de användaruppgifter som ska verifieras. En stor fördel med RADIUS är att 

protokollet kan användas med andra AAA protokoll som exempelvis LDAP för enkel autentisering 

mot Active Directory. 

    

2.2.3 802.1X (PNAC) 

802.1X autentisering involverar tre parter - en klient, en autentiserare och en autentiseringsserver 

där autentiseraren är en switch eller en AP och autentiserings-servern ofta är en server där RADIUS 

och EAP protokollen körs. Autentiseraren har rollen som säkerhetsvakt till ett skyddat nätverk, 

klienten är inte tillåten access till nätverket förrän klientens identitet har verifierats av 

autentiserings-servern.  
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En typisk autentiseringsprocess består av 4 steg:  

   

o Initiering 

När ny klient upptäcks sätts porten i icke-verifierat läge, i detta läge tillåts endast 802.1X 

trafik. Övrig trafik som TCP/UDP trafik nekas.  

o Inledning 

Autentiseraren skickar EAP-Request paket till klienten som svarar med ett EAP-Response 

paket som innehåller klientens identifiering som exempelvis användarnamn och 

lösenord. Autentiseraren kapslar därefter in svaret och vidarebefordrar detta till RADIUS 

servern i ett Access-Request paket.  

o Förhandling (EAP-negotiation)  

Autentiserings-server svarar med RADIUS Access-Challenge paket som innehåller EAP-

Request innehållande vilken typ av EAP baserad autentisering den vill genomföra. 

Autentiseraren skickar detta EAP-Request till klienten som sedan kan använda rätt EAP 

metod.  

o Autentisering  

Om autentisering-server och klienten är överens om EAP metod skickas EAP  

frågor och svar mellan dem tills servern svarar med EAP-Success (inkapslat i RADIUS 

Access-Accept paket) eller EAP-Failure (inkapslat i RADIUS Access-Reject paket). Om 

autentiseringen är lyckad sätter autentiserarens port till autentiserat läge och vanlig 

trafik tillåts. 
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2.3 Cisco Identity Services Engine (ISE) 

Cisco ISE är en policyhanteringsplatform som erhåller säker access till nätverksresurser. Cisco ISE 

fungerar som beslutspunkt för policyers och gör det möjligt för företag att garantera vilken 

säkerhetsnivå som hålls (compliance) och kan förbättra infrastrukturens säkerhet. Det görs genom 

att hämta information från nätverk, användare och enheter i realtid som sedan kan användas för att 

utföra proaktiva beslut genom att binda olika identiteter till delar av nätverket som switchar och 

wireless LAN kontrollanter (WLC).  

 

Cisco ISE är en policy-baserad NAC som integrerar ett superset, ett set som inkluderar flera set, av 

funktioner som till exempel:  

   

o Kombinerar autentisering, auktorisation, accounting (AAA), posture och profiler till en 

gemensam plats.  

o Tillhandahåller omfattande gästhantering.  

o Förser enheter en utsatt säkerhetsnivå genom att utföra en omfattande kategorisering 

av enhetstyp och bedömer enhetens hållning (posture) i samtliga delar av nätverket.  

o Ger stöd för att upptäcka, hantera policyer och övervaka endpoint enheter på nätverket.  

o Stöder stor skalbarhet för att underlätta implementeringen från mindre till stora företag.  

   

Cisco ISE fastställer om användare ansluter till nätverket från en godkänd enhet och fastställer 

individens identitet, plats och nätverkshistorik och kan användas för rapporter. Beroende på 

användarens autentiseringsresultat som roll eller grupp ger Cisco ISE användare access till specifika 

segment av nätverket eller tillåtelse att köra särskilda applikationer och tjänster.  

   

2.3.1 Basic User Authentication and Authorization 

Autentiserings-policyers i Cisco ISE tillåter dig att autentisera ett antal användare genom att använda 

ett antal standardprotokoll inklusive Password Authentication Protocol (PAP), Challenge-Handshake 

Authentication Protocol (CHAP), Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) och Extensible 

Authentication Protocol (EAP). 

 

Cisco ISE specificerar de tillåtna protokollen som är tillgängliga till de enheter som användaren 

försöker autentisera och specificerar identitets-källor som autentiseringen verkställs mot. Cisco ISE 
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tillåter en mängd olika variabler inuti autentiserings policyers för att försäkra om att endast 

autentiserade användare kan nå önskade nätverksresurser när de får tillgång till nätverket.  

 

2.3.2 Policy Sets 

Cisco ISE stöder policy sets vilket tillåter företaget att skapa olika regler för autentisering och 

auktorisering baserat på olika grupper. Till skillnad från en enkel autentisering och auktoriserings 

modell kan företaget med hjälp av policy sets definiera olika behörigheter beroende på områden och 

tjänster som VPN anslutningar och 802.1x anslutningar. Detta gör det lättare att definiera olika 

behörigheter inte endast beroende på grupp i Active Directory men även typ av anslutning eller 

geografisk plats.  

   

2.3.3 Client Posture Assessment 

För att försäkra sig om att nätverkets säkerhetshantering är fortsatt relevant och effektiv låter Cisco 

ISE administratören validera och upprätthålla säkerhet på varje klient som når det skyddade 

nätverket. 

 

Genom att sätta upp posture policyers som är designade för att försäkra sig om att de senaste och 

mest uppdaterade säkerhetsinställningarna eller uppdateradEAPplikationer på klienterna kan Cisco 

ISEadministratören försäkra sig om att varje klient som når nätverket möter och fortsatt i framtiden 

möter den säkerhetsstandard som krävs i ett företagsnätverk.  En posture compliance rapport 

skickas vid inloggningen och periodiska tillfällen till servern för att bestyrka att enheten håller en 

uppsatt säkerhetsnivå. 

 

Posture assessment och compliance sker genom att använda en av följande agenter:  

   

o Cisco NAC Web Agent - En temporär agent som användaren installerar på sitt system 

vid inloggningstillfället som raderas när sessionen avslutas.  

o Cisco NAC Agent - En agent som efter installation finns lagrad på Windows eller Mac 

OS X klienter som utför alla säkerhetsfunktioner.  

o AnyConnect ISE Agent - En agent som kan installeras på Windows eller Mac OS X 

klienter.  
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2.3.4 Support for Personal Devices 

Cisco ISE ger möjlighet för personal att ansluta sina personliga enheter som bärbara datorer, mobiler, 

surfplattor och andra nätverksenheter till företagets nätverk. För att tillåta dessa enheter är det svårt 

att skydda nätverket så man måste vara säker på att både den anställda och enheten är autentiserad 

och behörig att nå nätverket. Med en Plus Licens tillhandahåller Cisco ISE de verktyg man behöver för 

att tillåta anställda att säkert använda sina personliga enheter till företagets nätverk.  

   

2.3.5 Location Based Authorization  

Cisco ISE kan integreras med Cisco Mobility Services Engine (MSE) för att införa en 

behörighetskontroll baserat på den fysiska plats du befinner dig i. Med denna tjänst kan man 

använda klientens plats-information för att ge nätverksaccess när användaren är i en behörig zon.   

Du kan även lägga till klientens plats som en extra egenskap för att definiera en större policy set där 

åtkomst är baserat på plats. 

 

Exempel: MSE.Location Equals LND_Campus1:Building1:Floor2:SecureZone  

   

Du kan definiera säkra och icke-säkra zoner genom att använda applikationen Cisco Prime.  
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2.4 Packetfence  

Packetfence är en NAC lösning som är fritt tillgänglig och med öppen källkod och har en imponerande 

uppsättning funktioner inklusive centraliserad trådbunden och trådlös hantering med kraftfulla BYOD 

verktyg, stöd för 802.1X och lager 2 isolation av problematiska enheter. Packetfence kan användas 

för att effektivt säkra upp små till mycket stora nätverk.  

  

2.4.1 Tillämpning (Enforcement) 

Packetfence kan tillämpas på tre sätt: Out-of-Band, Inline eller en hybridvariant.  Vid en Out-of-Band 

deployment kan Packetfence skalas geografiskt och vid en korrekt implementering kan en enda 

Packetfence server användas för att säkra upp hundratals switchar och de tusentals noder som är 

kopplade mot dem.  

 

Det här kräver att nätverksutrustningen har stöd för VLAN. Out-of-Band är det föredragna sättet att 

implementera Packetfence men stöd för inline deployment finns som alternativ för nätverk med 

nätverksutrustning som inte går att administrera vilket gör att Packetfence agerar som nätverkets 

gateway ut mot Internet. I en hybridlösning använder man sig av båda metoderna för att även 

kunna inkludera äldre utrustning i mindre delar av nätverket.  

  

2.4.2 Authentication & Registration  

Trådbunden och trådlös 802.1X stöds genom FreeRADIUS modulen vilket är inkluderat i Packetfence.   

PEAP-TLS, EAP-PEAP och många fler EAP protokoll kan användas. Packetfence integreras mycket väl 

med trådlösa nätverk vilket ger möjlighet att säkra upp både trådbundna och trådlösa nätverk på 

samma sätt genom att använda samma portal vilket ger en enhetlig användarupplevelse.  

   

Packetfence stöder en valbar registreringsmekanism likt captive portal lösningar. Till skillnad för de 

flesta captive portal lösningar kommer Packetfence ihåg användare som tidigare har registrerat och 

kommer automatiskt ge dem access utan att kräva ytterligare autentisering. 
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2.4.3 Compliance  

Onormala nätverksaktiviteter som virus, spyware eller pågående DOS attacker kan hittas genom att 

använda Snort, Suricata eller kommersiella sensorer. Utöver grundläggande upptäckt kan 

Packetfence konfigureras för olika åtgärder på varje varning.   

   

När 802.1X autentisering genomförs kan Packetfence genomföra kontroller mot enheten genom att 

använda TNC Statement of Health protokollet. Genom detta kan Packetfence verifiera om ett 

antivirusprogram är installerat och uppdaterat, om operativsystemet är uppdaterat med mera utan 

att någon agent är installerat på klienten. 
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3. Metod  
Arbetet utfördes till stora delar med stöd av en grundplanering för varje vecka. Vi valde att göra 

många improviserade testmoment under arbetets gång allt eftersom dialoger med anställda på C GI 

om vad som kunde vara bra att kontrollera. Vi kunde även nyttja det vi lärt oss i tidigare kurser och 

testa hur man kunde byta ut olika moment för att förenkla det administrativa arbetet.   

   

3.1 Genomförande veckovis  

3.1.1 Vecka 1, 24/4 - 28/4  

Den första veckan var vi beredda att sätta igång med de praktiska delarna direkt då stora delar av 

planeringen redan utförts av Emil i en föregående kurs som kunde nyttjas som en förberedelseperiod 

inför detta examensarbete. För att komma igång använde vi oss av en implementerings-checklista 

skapad av Cisco1 för att få en förståelse över vad som vi bör tänka på och hur denna typ av system 

ska sättas upp för att det ska fungera optimalt.  

   

Den ursprungliga planen var att upprätta en VPN tunnel mellan CGI:s kontor i Luleå och Skellefteå för 

att sedan nyttja de gemensamma hårdvaru-resurser som fanns tillgängliga i Skellefteå. Men genast 

stötte vi på problem med detta då vi inte hade tillgång till alla enheter på vägen ut från kontoret i 

Luleå. Detta ledde till att VPN sessionen aldrig hade möjlighet att initieras på grund av olika 

säkerhetsregler. Vi fick därefter tillgång till lokal hårdvara på båda orter och tog därefter beslutet att 

använda denna för att installera varsin testmiljö.  

   

När det ordnat upp sig med de problem vi stött på var det dags att installera mjukvaran och 

konfigurera igång en domän för att utföra tester inom. Jens fick uppgiften att testa den trådlösa 

funktionaliteten och Emil testar den trådbundna delen.  

 

Vi valde att inleda med att installera föregående version av Packetfence, 6.5.1, då version 7 släppts 

dagarna innan arbetets början och vi inte ville stöta på ej dokumenterade fel, som lätt kan uppstå i 

nysläppt mjukvara. Vi saknade även tillgång till Cisco ISE3.1 vilket vi beräknade att påbörja under den 

tredje arbetsveckan.  

                                                           

1 https://communities.cisco.com/docs/DOC-68148   

https://communities.cisco.com/docs/DOC-68148
https://communities.cisco.com/docs/DOC-68148
https://communities.cisco.com/docs/DOC-68148
https://communities.cisco.com/docs/DOC-68148
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3.1.2 Vecka 2, 1/5 - 5/5 

Nätverket delades upp i 7 stycken VLAN och konfigureras enligt bilaga 1, sen återstod aktivering av 

de olika tjänsterna i domänen samt skapa några konton in AD. Det krävdes även några ytterligare 

mindre förändringar inom kontorsnätverket i Luleå för att servrarna skulle fungera ihop. Det 

trådbundna nätverket konfigureras därefter enkelt med hjälp av Packetfence officiella guider2 och de 

accesslistor som krävs skapas i webbgränssnittet för dynamisk användning och placeras även statiskt 

på nätverkets router, dessa skrivs för varje arbetsgrupp inom företaget, det visade sig vara svårt att 

brygga åtkomst mellan olika grupper och deras resurstillgång. Vi fick istället skapa specifika 

projektgrupper som användarna tilldelas vid olika specifika arbeten som gör det möjligt att fortsätta 

arbeta som tidigare, samt komma åt nya delade resurser. 

   

3.1.3 Vecka 3, 8/5 - 12/5  

Efter föregående veckas arbete med Packetfence fick vi nu tillgång till en installations ISO för ISE. Vi 

uppmärksammande att installationsförfarandet tog betydligt längre tid med ISE än vad samma 

process tog med Packetfence samt att systemet är betydligt mer resurskrävande. Emil konfigurerade 

sin ISE VM med 40GB RAM och 8 processorkärnor, trots detta gav systemet ändå varningar om hög 

minnesanvändning.  

 

ISE bygger upp sina access regler utifrån policyer som skapas i webbgränssnittet. Till en början är 

detta riktigt krångligt att få till som vi vill och det känns nästan som att det behövs specifik utbildning 

för att kunna utföra standardkonfigurationen, men med hjälp av lite videoguider3 på Internet 

kommer vi igång. 

 

Jens får till den trådlösa åtkomsten på ett snyggt sätt, med en gästportal för dem som ansluter via 

det “öppna” trådlösa nätverket, där det används webb-autentisering för användaren. Det slutna 

trådlösa företagsnätverket ansluter man sig via WPA Enterprise, med dot1x autentisering genom ISE 

egna RADIUS-koppling till vår AD, se bilaga 2. Med hjälp av samma bilaga var det relativt enkelt för 

Emil att konvertera om policy profilerna för trådbunden användning.  

   

                                                           

2 https://packetfence.org/support/index.html#/documentation   
3 https://www.youtube.com/playlist?list=PL4Npr0SsZ_9W4egx0wSmXCT5vycb4j7_W   

https://packetfence.org/support/index.html#/documentation
https://packetfence.org/support/index.html#/documentation
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4Npr0SsZ_9W4egx0wSmXCT5vycb4j7_W
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4Npr0SsZ_9W4egx0wSmXCT5vycb4j7_W
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3.1.4 Vecka 4, 15/5 - 19/5  

Veckan före starten av detta arbete släpptes en större uppdatering av Packetfence, från version 6.5.1 

till 7.0 och vi ville såklart ta oss tid att testa denna nysläppta release för att se om det skett några 

större förändringar. 

 

Vi upptäcker genast att det har skett stora förändring i det grafiska gränssnittet. Flertalet av 

menyerna har flyttats om och ännu större förändringar har skett på konfigurationssidan, där det 

bland annat har skapats en kategoriserad lista för de olika inställningarna. Servern arbetar även 

effektivare och navigering i de olika menyerna känns snabbare. I övrigt märker vi inga större 

skillnader i hur systemet fungerar och vid motsvarande konfiguration fungerar servern på samma 

sätt. Åtkomst till loggarna sker fortfarande genom Linux C LI, vilket är synd, en ny meny som 

innehåller loggar hade inte varit fel att få med som standard då det krävs ytterligare konfiguration för 

att bygga in detta på egen hand, men det är tidskrävande.  

   

Jens tittade även närmare på de avancerade autentiseringsalternativ som finns och PKI4 i 

Packetfence. Syftet med detta var att få till en liknande lösning som ISE tillhandahåller, närmare 

bestämt provisionering av mobila enheter där en trådlös profil med ett certifikat installeras på 

enheten. Detta visar sig betydligt svårare än Ciscos väl testade lösning i ISE.  

 

För signering av certifikat i en iOS enhet krävs en signatur från en officiell CA och för provisionering 

av en trådlös profil på Android enheter krävs det att applikationen Packetfence Agent installeras 

genom Google Play. Då icke-registrerade enheter har begränsad åtkomst till Internet kommer ej 

enheterna åt Google Play butiken. Jens kunde inte hitta ett sätt att generalisera Android enheterna 

och kunde därför inte implementera en färdig lösning. 

   

3.1.5 Vecka 5, 22/5 - 28/5  

Arbetet med rapporten påbörjas. Första delen av veckan tar Emil tag i inledningen och metoden 

medan Jens jobbar med teorin och resultatet. När dessa delar började närma sig ett färdigställande 

påbörjades arbetet med diskussionen. Slutligen arbetade vi ihop sammanfattningen. 

  

                                                           

4 https://packetfence.org/doc/PacketFence_PKI_Quick_Install_Guide.html   
  

https://packetfence.org/doc/PacketFence_PKI_Quick_Install_Guide.html
https://packetfence.org/doc/PacketFence_PKI_Quick_Install_Guide.html
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4. Resultat  
Vid god planering är inget av systemen komplicerade att installera, följ anvisningarna och ange 

adresser enligt förplanering. Tiden för installation för Packetfence är cirka 30 minuter, Cisco ISE tar 

upp till 60 minuter att installera. 

   

4.1 Administration  

Packetfence tillhandahåller god dokumentation för administratörer varav tre viktiga dokument som 

användes under detta examensarbete är Out-of-Band Deployment Quick Guide using ZEN, 

Administration Guide och Network Devices Configuration Guide men det finns även dokumentation 

för utvecklare. Detta gör att ett komplext system blir betydligt lättare att administrera då man ofta 

kan hitta relevant information från samma källa5. 

 

Cisco tillhandahåller även de dokumentation för Cisco ISE, denna är i jämförelse med Packetfence 

dokumentation svårare att söka igenom för att hitta svar på specifika frågeställningar. Lägger man 

ner tid kan administratören däremot hitta det mesta6.   

   

4.2 Användarvänlighet / GUI: ISE  

Cisco ISE ger i sin översikt en god bild över antalet anslutna enheter och visar klart hur många gäster 

respektive BYOD enheter det handlar om. Detta ger en klar bild över företagets nätverk och systemet 

är mycket lätt att förstå sig på. Genom fliken Operations kan man hitta samtliga RADIUS-loggar som 

uppdateras i realtid. Det visar vilken autentiserings-policy och auktoritets-policy enheten går efter 

vilket gör det lätt att verifiera att önskat resultat är densamma som det som sker i praktiken eller att 

identifiera fel vid autentiseringsprocessen.  

   

Resterande flikar så som Administration-fliken och Work Centers-fliken ger en antydan på att  

“för mycket är lika illa som för lite”, Cisco har försökt få in alla möjliga funktioner utan någon särskild 

struktur vilket gör menyn svår att navigera och det man tycker ska vara enkelt att hitta är svårt utan 

att använda sig av webbläsarens sökfunktion (CTRL-F i Windows).  

                                                           

5 https://packetfence.org/support/index.html#/documentation  
6 http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-2/admin_guide/b_ise_admin_guide_22.html  

https://packetfence.org/support/index.html#/documentation
https://packetfence.org/support/index.html#/documentation
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-2/admin_guide/b_ise_admin_guide_22.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-2/admin_guide/b_ise_admin_guide_22.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-2/admin_guide/b_ise_admin_guide_22.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/2-2/admin_guide/b_ise_admin_guide_22.html
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Detta gör det ännu svårare för nya administratörer som ska påbörja sin installation av Cisco ISE, det 

är svårt att veta var man ska börja och vad som är relevant.  

   

Policy Sets är den huvudsakliga funktionen för att begränsa eller ge behörigheter till en endpoint. 

Dessa är uppbyggda genom påståenden, exempelvis IF (villkor) AND (villkor) THEN (operation).   

Detta gör det möjligt att skapa särskilda resultat beroende på exempelvis enhet eller typ av 

anslutning. Policyers i sig behöver inte nödvändigtvis vara svåra att förstå sig på, men flera steg 

måste tas för att skapa en policy set. Autentiseringsprofilen behöver skapas och policyn i sig behöver 

skapas och allt knyts ihop till en policy set. 

 

Utförs allting rätt kan man säga att Android telefoner som ansluter sig till ett särskilt SSID och loggar 

in mot en särskild grupp i Active Directory på en viss geografisk plats ska få access till en viss del av 

företagets nätverk, ett riktigt kraftfullt verktyg som kräver tid att förstå de stora möjligheter som 

finns.  

   

Cisco ISE har ett GUI som är lättöverskådligt men djup och komplicerad vid administration och 

uppsättning. Den innehåller kraftfulla verktyg som i teorin är lätta att använda men saknas en 

grundläggande utbildning av systemet kan en lätt uppgift snabbt ta upp administratörens värdefulla 

tid.  

  

Figur 1 Översiktsbild i Cisco ISE  
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Figur 2 Administrationsflik i Cisco ISE  

  

Figur 3 Radius Live Logs i Cisco ISE  
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4.3 Användarvänlighet / GUI: Packetfence  

Packetfence ger inte samma eleganta översikt som Cisco ISE. Man välkomnas av grafer som berättar 

om antalet registrerade enheter per minut, antalet RADIUS meddelanden och systemets belastning.   

Det finns 6 alternativ att gå igenom; Status, Reports, Auditing, Nodes, Users och Configuration, där 

man i praktiken kommer åt de flesta funktioner man skulle önska sig av en NAC. 

 

 Status visar information om systemet i sig.   

 Reports visar avvikelser.   

 Auditing visar loggar från enheter som försöker komma åt nätet samt deras RADIUS 

meddelanden.   

 Nodes visar registrerade enheter och vilken MAC Adress, IP adress, enhetstyp och roll 

som har tilldelats. Man ser även vem det är som äger enheten.   

 Users visar de användare som har registrerats av systemet, med tillhörande 

kontaktuppgifter och registreringsdatum.  

 I konfigurationsfliken kommer man åt alla konfigurationsverktyg inklusive skapandet av 

policyers och accesslistor.  

   

I sin helhet är det en mindre risk för nya administratörer att bli vilsen i Packetfence menyer då det till 

en början inte är mycket att se på. För att visa avvikelser används reports och för att se antalet 

enheter används nodes. För att konfigurera systemet används configuration.   

  

Figur 4 Nodöversikt i Packetfence  
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4.4 Licenser  

Packetfence har öppen källkod och är gratis att använda i en produktionsmiljö, support ingår 

däremot inte. Inverse, företaget som skapat Packetfence, har löst detta genom att skapa paket för 

olika nivåer av support som kunder kan tänkas behöva.  

   

  

Figur 5 Supportalternativ för Packetfence7  

   

Cisco ISEtillhandahåller en licensieringsmodell som gör det möjligt för kunder att köpa licenser 

baserade på företagets behov. De olika licensmöjligheterna innehåller:  

   

• ISEBase  

• ISEBase och Plus  

• ISEBase och Apex  

• ISEBase, Plus och Apex  

• ISEBase, Plus, Apex och AnyC onnect Apex  

   

För varje Plus eller Apex licenser måste en Base licens köpas, det vill säga att man inte kan köpa 

enbart Apex licens. Däremot kan man köpa fler Plus licenser än Apex licenser, eller vice versa. 

                                                           

7 https://packetfence.org/support/index.html#/commercial   

https://packetfence.org/support/index.html#/commercial
https://packetfence.org/support/index.html#/commercial
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Tjänster som tillhandahålls av Plus licensen, så som profilering, används ofta genom hela miljön. 

Däremot finns det situationer då företag inte behöver dessa tjänster på hela installationen därför gör 

Cisco det valbart att ta Plus licensen eller inte. 

 

4.4.1 ISE Licenspaket  

Base 

Varaktighet: 

 Permanent  

Funktionalitet:   

 Grundläggande nätverksaccess (AAA, 802.1X)  

 Gästnätverk  

 Kryptering (MAC Sec)  

 TrustSec  

 ISE Application Programming Interfaces (API).  

Plus  

Varaktighet: 

 Prenumeration (1, 3 eller 5 år)  

Funktionalitet: 

 Bring Your Own Device (BYOD) med inbyggda CA tjänster  

 Mobility Services Engine integration för lokaliseringstjänster  

 Profilieringstjänster  

 Adaptive Network Control (ANC)  

 Cisco pxGrid 

Apex  

Varaktighet: 

 Prenumeration (1, 3 eller 5 år)  

Funktionalitet: 

 Third Party Mobile Device Management (MDM) integration  

 Posture Compliance  

 Threat-Centric NAC   
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Mobility  

Varaktighet: 

 Prenumeration (1, 3 eller 5 år)  

Funktionalitet: 

 Kombination av Base, Plus och Apex för trådlösa och VPN endpoints  

 Kan inte installeras samtidigt på en nod med befintliga Bas, Plus eller Apex licenser  

   

Mobility Upgrade 

Varaktighet: 

 Prenumeration (1, 3 eller 5 år)  

Funktionalitet: 

 Ger stöd för trådbundna anslutningar till Mobility licensen.  

 Du kan endast installera Mobility Upgrade licens på en redan existerande Mobility licens.  

Device Administration 

Varaktighet: 

 Permanent  

Funktionalitet: 

 TACACS+  

 Endast en licens behövs per installation även om det finns flera noder.  

Evaluation  

Varaktighet: 

 Temporär (90 dagar)  

Funktionalitet:  

 Full Cisco ISE funktionalitet för 100 endpoints.  

 Alla Cisco ISE anordningar levereras med en utvärderingslicens.  

   

För att underlätta köp av licenser tillhandahåller Cisco en guide som beskriver licenspaketens struktur 

och orderläggningsinformation8. 

   

Jämförelsetabell och sammanfattning av utvärderingen kan ses på bilaga 3  

                                                           

8 http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/identity-services-

engine/guide_c07656177.pdf  

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/guide_c07-656177.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/guide_c07-656177.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/guide_c07-656177.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/guide_c07-656177.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/guide_c07-656177.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/guide_c07-656177.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/guide_c07-656177.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/identity-services-engine/guide_c07-656177.pdf
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5. Diskussion  
Att välja ett examensarbete i det breda området runt Network Access Control hade sina för- och 

nackdelar. Den stora fördelen är att man som administratör får en naturligt bredare förståelse av hur 

olika protokoll som RADIUS och 802.1x används i praktiken.  

 

Med tanke på den korta tid som fanns tillgänglig var det nästintill omöjligt att hinna testa alla 

funktioner man vill hinna med. Att lära sig systemen helt är i sig ett heltidsjobb, därför blev arbetet 

relativt ytligt och endast de viktigaste och mest åtråvärda funktionerna testades.  

   

Det blev inte heller bättre av att vi den första veckan och någon dag in på andra veckan fortfarande 

jobbade med att få tillgång till resurser som servrar och en stabil topologi som vi kunde vara nöjda 

med. Men det gav oss bra erfarenheter och en inblick i hur skarpa nätverk kan fungera och reagera 

på förändringar.  För Jens blev det extra lärorikt då han för första gång fick möjlighet att sätta upp en 

ESXi server från grunden. Detta var något som inte hade ingått tidigare i utbildningen.  

 

När vi väl hade fått tillgång till alla nödvändiga resurser uppstod ytterligare ett problem. Cisco ISE 

kunde inte laddas ned från Ciscos hemsida på grund av säkerhetspolicys och vi fick inte tillgång till 

Cisco ISE förrän den tredje veckan vilket var planerat under vecka 2. Detta medförde däremot inte 

några större problem då vi planerade om och kunde fokusera på Packetfence under hela vecka 2.  

    

Resultatet visade att Cisco ISE trots ineffektiva menyer och höga hårdvarukrav rekommenderas för 

stora företag på grund av den grafiska översikten och dess kraftfulla policy set som ger stora 

möjligheter att profilera endpoints beroende på operativsystem eller typ av session. Packetfence 

medförde en större administrativ belastning för att funktioner som access-tilldelning skulle komma 

igång och användandet av VLAN och accesslistor kan kännas begränsat till vissa ändamål. För ett 

företag där behovet av avancerade policyers inte är lika nödvändigt rekommenderas däremot 

Packetfence tack vare dess utförliga dokumentation, breda funktionalitet, enkla menyer och 

valmöjligheten att sätta upp en NAC lösning utan någon kostnad alls.  

 

Efter att ha arbetat med NAC och sett det positiva med att använda dessa typer av lösningar kan vi 

utan tvekan rekommendera företag att använda sig av NAC.  Det kan ta extra tid i början men 

resultatet skapar ett dynamiskt nätverk med en central punkt för all administration och man kan 

därefter använda sig av samma konfiguration på varje switch, se bilaga 4. 
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6. Ordlista  
 AAA = Authorization, Authentication, Accounting  

 AP = Accesspunkt  

 APT = Advanced Persistent Threat detection 

 BYOD = Bring Your Own Device  

 CHAP = Challenge-Handshake Authentication Protocol  

 Cisco ISE = Cisco Identity Services Engine  

 Cisco MSE = Cisco Mobility Services Engine  

 Compliance = Att enheten sköter sig på nätverket och håller hög säkerhetsnivå  

 DOS = Denial of Service  

 EAP = Extensible Authentication Protocol  

 Endpoint = Enhet för användaren, ex laptop/telefon  

 GUI = Graphical User Interface  

 LAN = Local Area Network  

 LDAP = Lightweight Directory Access Protocol  

 MS CHAP = Microsofts version av CHAP  

 NAC = Network Access Control  

 PAP = Password Authentication Protocol  

 PEAP = Protected Extensible Authentication Protocol  

 RADIUS = Remote Authentication Dial-In User Service  

 TLS = Transport Layer Security  

 VLAN = Virtual LAN  

 VPN = Virtual Private Network  

 WLC = Wireless Lan Controller  

 802.1x = IEEE Standard för port-baserad NAC (PNAC)  
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1  

 

 Figur 6 Nätverkets topologi  
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8.2 Bilaga 2  

Utrustning:  

• Cisco Catalyst 3560-CG Layer 3 Switch  

• ESXi 5.1  

• Windows Server 2012 R 2  

• Cisco Identity Services Engine (ISE)  

• Ubuntu 16.04 LTE  

• Cisco WLC 2504  

• Cisco Access Point  

• NTP: se.pool.ntp.org  

   

VLAN:  

• 99 (Management)  

• 130 (Employee)  

• 140 (Guest)  

• 201 (Internal)  

• 202 (WLC )  

   

8.2.1 Cisco Catalyst 3560-CG Layer 3 Switch  

Switchen sätts upp med 5 VLAN ämnade för att separera nätverket för administratörerna och 

användarna. VLAN 99 för Management mot ESXi, VLAN 130 för Internetaccess mot anställda, VLAN 

140 för Internetaccess mot gäster, VLAN 201 för interna resurser och VLAN 202 för WLC och 

accesspunkter.  

 

Adressrymden är 2 stycken /24 nät, i detta fall 172.16.29.0 samt 172.16.30.0 subnätat till 3 stycken 

/26 nät samt 2 stycken /25 nät. Då en lager 3 switch används krävs ej något routingprotokoll för att 

VLAN ska kommunicera mellan varandra. IP adresser sätts på varje VLAN och en statisk route mot 

Internet skapas.  
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8.2.2 ESXi 5.1  

VMWare ESXI 5.1 server kopplas mot en lager 3 switch. En virtuell switch för nödvändiga VLAN 

skapas genom Configuration > Networking > Properties där VLAN 201 definieras för interna resurser 

som Windows Server och Cisco ISE.  

   

De virtuella maskiner som sätts upp är Cisco ISE, Windows Server 2012 för Active Directory/DNS och 

DHCP samt Ubuntu 16.04 för lokal webbserver. Samtliga är anslutna mot VLAN 201.  

   

8.2.3 Windows Server 2012 R2  

För att Cisco ISE ska fungera krävs DNS och DHCP, samt gärna Active Directory för autentisering.   

För Active Directory används de inbyggda grupperna Domain Admins och Domain Users, för övriga 

användare som inte finns i Active Directory ska möjligheten att ansluta sig genom en Gäst-portal 

finnas. Domänen som sattes upp är exjobb.internal.  

   

DHCP delar ut adresser från 4 scopes, 172.16.29.0/26 (Internal), 172.16.29.64/26 (WLC), 

172.16.30.0/25 (Employee) samt 172.16.30.128 (Guest). DNS uppslag för ISE sätts även upp enligt 

nedan och Reverse Lookup Zone aktiveras för 29.16.172.in-addr-arpa.  

      

DC01    Host (A)  172.16.29.2  

ISE22    Host (A)  172.16.29.3  

Mydevices    Host (A)  172.16.29.3  

Sponsor    Host (A)  172.16.29.3  
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8.2.4 Cisco Identity Services Engine (ISE) 

Installation av Cisco ISE tar längre tid att genomföra därför är det rekommenderat att påbörja 

installationen och under tiden konfigurera övrig utrustning som Controller eller switch. I detta fall 

installeras en testversion av Cisco ISE med filtyp .ova som tillhandahålls av Cisco.  För att få 

möjligheten att ladda ned denna testversion för tester, krävs det att man köper standardlicensen.   

Giltighetstiden är 90 dagar. Cisco ISE kräver minst 4 processorkärnor och 16GB RAM, men vi 

rekommenderar minst 20GB RAM samt 200GB hårddiskutrymme. Även här sätts nätverksadaptern 

mot VLAN 201.   

 

När den virtuella maskinen är startad följ installationsanvisningarna; ange hostname, ip adress, 

nätmask, default gateway, DNS domain, nameserver, NTP (viktigt om integration mot Active 

Directory ska användas), timezone, aktivera SSH och ange användarnamn samt lösenord. Därefter 

testas nätverksinställningarna och systemet installerades.  

   

När Cisco ISE är uppstartat kan kommandot show application status ISE anges för att kontrollera vilka 

applikationer som är uppstartade, GUI kan ej nås förrän applikationen “Application Server” är 

uppstartad. Logga in i Cisco ISE GUI genom att skriva in IP Adressen och användaruppgifter, därefter 

kan generella inställningar genomföras. Menyn Administration > System > Settings, välj Profiling och 

ange Reauth som CoA Type. Bocka i EndPoint Attribute Filter. Välj Policy Sets och markera Enabled.  

   

För att lägga till Cisco ISE till Active Directory gå till Administration > Identity Management > External 

Identity Sources, välj Active Directory och lägg till. När det är gjort kommer ISE att fråga om man vill 

ansluta alla ISE Noder till detta AD, välj Ja och logga in med ett administratörskonto på Active 

Directory. Vid problem säkerställ att Windows Server är NTP Klient till samma server som Cisco ISE 

och att rätt tid är inställt på båda systemen, detta kan verifieras i Cisco ISE CLI genom kommandot 

Show Time. Gå därefter till Groups och tryck på “Retrieve Groups”, lägg till grupperna Domain Admins 

samt Domain Users. Användare i dessa grupper kommer att kunna autentisera sig vid inloggning.  

   

För att lägga till nätverksenheter, som i detta fall Cisco WLC 2504, gå till Administration > Network 

Resources > Network Devices och välj Add. Skriv in uppgifter som hostname, IP Adress och markera 

RADIUS Authentication Settings samt skriv in nyckeln som ska användas för RADIUS. 
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Portalen konfigureras via Work Centers > Guest Access > Portals & Components där man kan välja 

Hotspot, Self-Registered eller Sponsored Guest Portal. I detta fall används Hotspot Guest Portal. 

Under “Acceptable Use Policy (AUP) Page Settings” väljer vi att ett lösenord behövs för att logga in 

via gäst-portalen och sparar. När detta är gjort är det dags att ange vilka policyers som ska användas.  

 

Genom policyers kommer Cisco ISE att bestämma vilken typ av Internet access enheten ska tilldelas 

och genom vilken portal den måste gå igenom. Gå till Policy > Policy Elements > Results och välj 

Authorization > Authorization Profiles. Här finns default policyers som används för att styra om 

enheter till portaler och anger vilken typ av access enheten ska få. Välj “Cisco_WebAuth” och ange 

att den under “Web Redirection” ska använda Hotspot med värdet Hotspot Guest Portal (Default). 

Accesslistan som ska användas är ACL_WEBAUTH_REDIRECT som vi definierar i Cisco WLC.  

   

Markera NSP_Onboard och skapa en dubblett av denna som döps till NSP_Onboard_Android, i denna 

anges att accesslistan ACL_WEBAUTH_REDIRECT_ANDROID ska användas. S edan skapar vi en helt ny 

policy som heter Internet_Only, bocka i “Airespace ACL Name” och ange att accesslistan 

INTERNET_ONLY ska användas. Gå sedan till Client Provisioning > Resources och editera  

“Cisco-ISE-NSP”, denna profil är en förkonfigurerad profil där SSID måste ändras till det aktuella som 

används i denna miljö. Markera “ISE” och editera SSID till “Secure” eller det SSID som ska användas.  

Gå till Policy > Policy Sets och skapa en ny regel ovanför Default regeln.  

 

Det första vi vill göra är att vi vill matcha användare som ansluter på unika SSID, det vill säga att 

användare som ansluter till SSID Secure ska komma till en BYOD portal och användare som ansluter 

till SSID Guest ska komma till en gäst-portal. Detta kan vi lösa genom att matcha mot RADIUS-

meddelandet kallat “Called-Station-ID--[30]”, men det kan skilja sig mellan olika tillverkare. När det 

gäller Cisco WLC skickar de SSID namnet i detta fält.   
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Figur 7 Policy Set - Gästnätverk  
   

Ovanstående policy säger att den ska användas ifall en enhet försöker ansluta mot ett SSID som 

slutar på Guest. Eftersom det kan vara icke-registrerade enheter autentiseras enheterna mot Internal 

Endpoints och ifall användaren inte hittades ska policyn fortsätta vidare. Om enheten finns i gruppen 

GuestEndPoints ska policyn Internet_Only tilldelas, och om inte appliceras policyn Cisco_WebAuth 

vilket styr enheten mot gäst-portalen.     

  

  

Figur 8 Policy Set - Säkert nätverk  
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Figur 8 visar att den skall användas ifall användaren ansluter mot SSID som slutar på S ecure.   

I detta fall ska enheten autentiseras mot alla användargrupper och om användaren inte finns 

(felaktiga inloggningsuppgifter) ska access nekas. 

 

Om användaren finns i gruppen Domain Admins tilldelas full access utan att enheten behöver 

registreras, om enheten finns i gruppen RegisteredDevices tilldelas full access, om enheten är en 

Android eller om sessionen anger att det är en Android appliceras policyn NSP_Onboard_Android 

vilket innebär att enheten har tillgång till Internet men inte interna resurser, om enheten försöker 

ansluta mot en intern resurs styrs enheten om till BYOD portalen och vid inga matchningar alls (det 

vill säga övriga enheter) appliceras policyn NSP_Onboard vilket styr om enheten till BYOD portalen.  

   

    

8.2.5 Cisco WLC 2504  

Vid första uppstart av Cisco WLC 2504 behöver systemet konfigureras, följ anvisningarna. I detta fall 

ser konfigurationen ut såhär: 

 

Would you like to terminate autoinstall? [yes]: yes  
 System Name: wlc-1  
Enter Administrative User Name: admin  
Enter Administrative Password: ************  
Re-enter Administrative Password: ************  
Enable Link Aggregation (LAG) [yes][NO]: no   
Management Interface IP Address: 172.16.29.66  
Management Interface Netmask: 255.255.255.192  
Management Interface Default Router: 172.16.29.65  
Management Interface VLAN Indentifier (0 = untagged): 202  
Management Interface Port Num [1 to 4]: 1  
Management Interface DHCP Server IP Address: 172.16.29.2  
Virtual Gateway IP Address: 1.1.1.1  
Multicast IP Address: 239.0.0.1  
Mobility/RF Group Name: Main  
Network Name (SSID): Secure  
Configure DHCP Bridging Mode [yes][NO]: no  
Allow Static IP Addresses [YES][no]: yes  
Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: no  
Enter Country Code [US]: SE  
Enable 802.11b Network [YES][no]: yes  
Enable 802.11a Network [YES][no]: yes  
Enable 802.11g Network [YES][no]: yes  
Configure a NTP server now? [YES][no]: yes  
Enter the NTP server’s IP address: 194.71.144.71  
Enter a polling interval between 3600 and 604800: 3600 
Would you like to configure IPv6 parameters[YES][no]: no 
Configuration correct? 
If yes, system will save it and reset. [yes][NO]: yes   
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När WLC har startats om behöver vi avaktivera mini-browser för Apple iOS enheter genom att 

använda kommandot config network web-auth captive-bypass enable. Anledningen till detta är att Cisco 

ISE använder funktioner som inte fungerar med minibrowsers. Spara konfigurationen och starta om 

WLC igen. När den är startad kan man nå dess GUI genom webbläsaren. Skriv in IP adressen vi 

tidigare angav (172.16.29.66) i en webbläsare och logga in med uppgifterna som definierades tidigare 

i grundkonfigurationen. 

 

För att konfigurera RADIUS går man till Security > AAA > RADIUS > Authentication, ange RADIUS 

serverns IP adress som i detta fall är Cisco ISE. Ange lösenord och verkställ att Support for RFC 3576 

är påslaget. Ändra även Server Timeout till 5 sekunder eller mer. Lägg till Accounting server genom 

att upprepa dessa steg via Security > AAA > RADIUS > Accounting. 

 

Access-listor behöver också skapas, en för omdirigering till BYOD portalen, en som endast tillåter 

Internet-access och en för omdirigering av Android telefoner till BYOD portalen. Detta görs genom 

Security > Access Control Lists. Figur 9-11 visar de listor som användes. 

   

  

Figur 9 Accesslista - Omdirigering  

  

Figur 10 Accesslista - endast Internet  
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Figur 11 Accesslista - Omdirigering för android  
   

Listan ACL_WEBAUTH_REDIRECT används som standard av Cisco ISE för att dirigera om trafik som nekas 

i denna lista till en profil som tvingar användaren till BYOD registreringssidan för att registrera sin 

enhet. Därför tillåts endast DNS och trafik till och från Cisco ISE. Listan INTERNET_ONLY är till för 

gäster som endast ska komma åt Internet men inte företagets interna resurser, och listan 

ACL_WEBAUTH_REDIRECT_ANDROID skapades för att kunna erhålla access till användare med Android 

telefoner. 

 

För att kunna ansluta med en Android telefon behöver applikationen Network Setup Assistant 

installeras, därför bestämdes det att access till Internet tilldelas men inte access till det interna 

nätverket. 

När användaren försöker ansluta mot en adress inom 172.16.0.0/16 adressrymden blir användaren 

omdirigerad för att registrera enheten innan åtkomst tilldelas. 

   

Sedan behöver interfaces för VLAN 130 (Employee) och VLAN 140 (Guest) konfigureras, detta sker via 

Controller> Interfaces. Skapa nya interface med rätt VLAN ID och port nummer. IP-adress, nätmask 

och gateway tilldelas av Windows Server via DHCP. 

   

Interface Name  VLAN ID  IP Address   DHCP  

Employee    130  172.16.30.2/25        172.16.29.2  

Guest    140  172.16.30.130/25     172.16.29.2  

   

Sista steget är att konfigurera SSID via WLANs menyn. Välj SSID Secure, under General väljs Interface 

“Employee”, under Security > Layer 2 är säkerheten WPA+WPA2, Security > Layer 3 vill vi inte ha 

någon säkerhet och Security > AAA Servers anges både Autentisering- och Accounting-server. Bocka i 

“Interim Update” med interval 0. Under Advanced bocka i “AAA Override”, se till att “NAC State” är 

satt till Radius NAC samt bocka i “Radius Client Profiling”. 
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Skapa SSID “Open” och välj ingen Lager 2 säkerhet men bocka i “MAC Filtering” samt under  

Advanced avaktivera “Coverage Hole Detection” samt “Aironet IE”, resterande inställningar är 

densamma. Spara sedan konfigurationen. 

 

8.2.6 Android    

Android enheter hanteras annorlunda än iOS/Windows enheter på grund av att två Android enheter 

sällan är exakt likadana men även på grund av att Android inte accepterar en applikation från vilken 

källa som helst, applikationen måste komma från en säker källa så som play.google.com. På grund av 

detta måste Android enheter ha access till Internet för att kunna delta i BYOD registrering då 

applikationen Cisco Network Setup Assistant används under registreringsprocessen. Användaren kan 

ladda ned applikationen via mobila bredband men användare som endast äger WiFi tablets utan 

möjlighet att ansluta skulle snabbt få stora problem.  

 

Best practice vore att endast tillåta trafik till och från play.google.com men efter att ha testat det 

under en längre tid visade det sig vara svårare än vad vi hoppats på. 

Att endast tillåta url:en play.google.com fungerade inte och många andra har samma bekymmer, 

därför valde vi att tillåta all access till Internet likt gäst-portalen men begränsa accessen till interna 

resurser. 
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8.3 Bilaga 3  

Produkt  Packetfence Cisco ISE (small/large deployment)  

Pris  Gratis  Kontakta Cisco  

Operativsystem  RedHat E nterprise 6.x / 7.x  

CentOS 6.x / 7.x    

Debian 7 / 8    

N/A  

Systemkrav  Intel / AMD CPU 3GHz  

8GB RAM  

100GB HDD (RAID-1 rek.)  

1 Nätverkskort (2 rek.)  

CPU 2GHz 4/8 cores  

16GB/32GB RAM  

200GB - 2TB HDD, 50MB/s read 300MB/s write  

Nätverkskort (2+ rek.)  

Fördelar  Gratis  

Väldokumenterad produkt  

Möjlighet till serviceavtal  

Accesslistor är lätta  

Grafiskt tydlig och detaljerad översikt  

Tydliga RADIUS loggar för varje endpoint  

Stabilitet  

Policy Sets är kraftfulla  

Nackdelar  Större risk, svårare felsökning  Ineffektiva menyer  

Tungdrivet system med höga hårdvarukrav  

Betyg  Vikt        

Pris  3  5  3  

Översikt  4  3  5  

Användarvänlighet  4  4  3  

Funktioner  5  4  5  

Felsökning  3  3  5  

Total poäng (vikt*poäng)  72  81  
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8.4 Bilaga 4  

8.4.1 Gemensam konfiguration för alla switchar  

aaa new-model  
!  
aaa group server radius NAC-group  
server name NAC  
!  
radius server NAC  
address ipv4 192.168.100.21 auth-port 1812 acct-port 1813  
key **********  
!  
aaa authentication dot1x default group NAC-group  
aaa authorization network default group NAC-group   
aaa authorization auth-proxy default group NAC-group   
aaa accounting update periodic 1440  
aaa accounting auth-proxy default start-stop group NAC-group  
aaa accounting dot1x default start-stop group NAC-group  
aaa accounting system default start-stop group NAC-group  
!  
aaa server radius dynamic-author  
client 192.168.100.21 server-key **********  
auth-type any  
!  
ip device tracking probe delay 10  
ip device tracking  
!  
dot1x system-auth-control  
dot1x critical eapol  
!  
ip http server  
ip http authentication local  
ip http secure-server  
ip http secure-active-session-modules none  
ip http active-session-modules none 
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8.4.2 Konfiguration specifik för ISE  

ip access-list extended ACL-DEFAULT 
permit udp any eq bootpc any eq bootps 
permit udp any any eq domain 
permit ip any host 192.168.100.7 
permit icmp any any 
deny   ip any any 
! 
ip access-list extended GUEST-REDIRECT 
deny   udp any any eq domain 
deny   udp any eq bootpc any eq bootps 
deny   tcp any host 192.168.100.21 eq 8443 
deny   tcp any host 192.168.100.21 eq 8905 
permit ip any any 
! 
device-sensor filter-list lldp list TLV-LLDP 
tlv name system-name 
tlv name system-description 
! 
device-sensor filter-list cdp list TLV-CDP 
tlv name device-name 
tlv name address-type 
tlv name capabilities-type 
tlv name platform-type 
! 
device-sensor filter-list dhcp list TLV-DHCP 
option name host-name 
option name requested-address 
option name parameter-request-list 
option name class-identifier 
option name client-identifier 
device-sensor filter-spec dhcp include list TLV-DHCP 
device-sensor filter-spec lldp include list TLV-LLDP 
device-sensor filter-spec cdp include list TLV-CDP 
device-sensor notify all-changes 
epm logging 
epm access-control Open 
! 
ip ftp source-interface Vlan100 
ip tftp source-interface Vlan100 
ip radius source-interface Vlan100  
logging origin-id ip 
logging source-interface Vlan100 
logging host 192.168.100.21 transport udp port 20514 
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart 
snmp-server enable traps mac-notification change move threshold 
radius-server attribute 6 on-for-login-auth 
radius-server attribute 8 include-in-access-req 
radius-server attribute 25 access-request include 
radius-server attribute 31 mac format ietf upper-case 
radius-server attribute 31 send nas-port-detail 
radius-server dead-criteria time 5 tries 3 
radius-server deadtime 10 
radius-server vsa send accounting 
radius-server vsa send authentication 
! 
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!! Interface konfiguration för ISE 
description Dot1x-Port 
switchport access vlan 100 
switchport mode access 
authentication event fail action next-method 
authentication event server dead action reinitialize vlan 100 
authentication event server dead action authorize voice 
authentication event server alive action reinitialize  
authentication host-mode multi-auth 
authentication open 
authentication order dot1x mab 
authentication priority dot1x mab 
authentication port-control auto 
authentication periodic 
authentication timer reauthenticate server 
authentication timer inactivity server 
authentication violation restrict 
mab 
snmp trap mac-notification change added 
snmp trap mac-notification change removed 
dot1x pae authenticator 
dot1x timeout tx-period 10 
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 
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8.4.3 Konfiguration specifik för Packetfence  

ip access-list extended Auth-Default-ACL 
permit udp any range bootps 65347 any range bootpc 65348 
permit udp any any range bootps 65347 
permit udp any any eq domain 
deny   ip any any 
! 
! 
!! Interface konfiguration för PACKETFENCE 
description Dot1x-port 
switchport mode access 
ip access-group Auth-Default-ACL in 
authentication order dot1x mab 
authentication priority dot1x mab 
authentication port-control auto 
authentication periodic 
authentication timer restart 10800 
authentication timer reauthenticate 7200 
authentication violation replace 
mab 
snmp trap mac-notification change added 
snmp trap mac-notification change removed 
no snmp trap link-status 
dot1x pae authenticator 
dot1x timeout quiet-period 2 
dot1x timeout tx-period 3 
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 

  
  

  


