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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Microsoft Active Directory Federated Services (ADFS) kunt
configureren als een Identity Provider (IDP), wat specifieke groepsdetails verstuurt naar de Cisco
Cloud Web Security (CWS) service, in plaats van een volledige lijst met groepslidmaatschap.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Configuratie van Cloud-webbeveiliging met de ScanCenter Portal●

Security Assertion Markup Language (SAML) - verificatie●

Beheer van Microsoft ADFS-server ●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Microsoft ADFS versie 2.0, die op Windows Server
2008 R2 draait.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Achtergrondinformatie

Wanneer het authenticatieproces tussen een client browser plaatsvindt, wordt de ADFS server



(IDP) en CWS (Service Provider (SP)), alle informatie versleuteld en toegevoegd aan de URL
string in de client browser. Dit betekent dat de URL string langer is wanneer meer informatie naar
CWS wordt verzonden.

Wanneer u SAML-verificatie (met Microsoft ADFS) configureren voor gebruik met de CWS-
service, dient u een Relying Party Trust te configureren om de gebruikersnaam en
groepsinformatie te leveren. Cloud-webbeveiliging: Het configureren van
gebruiker/groepseigenschappen met PingFederate en ADFS terwijl u SAML gebruikt beschrijft
deze stap in meer detail.

Het aantal groepen wordt toegevoegd om de URL-grootte te vergroten. Als een gebruiker tot een
groot aantal AD-groepen (Active Directory) behoort, wordt de URL tot een grootte gegroeid waarbij
de opgelegde URL-limiet van de browser wordt bereikt en het verificatieproces faalt.

Elke browser kan hun eigen maximaal toegestane URL lengte bepalen. RFC 2616 specificeert
geen maximale lengte, maar praktische limieten worden opgelegd door browser verkopers.

Opmerking: Het is niet mogelijk om een maximum aantal groepen expliciet te definiëren
omdat een groep geen vast aantal tekens heeft. Bijvoorbeeld, GroupA heeft minder tekens
dan Test_Group_A. Om een aantal groepen te definiëren die onder de URL-limiet blijft, is
afhankelijk van de tekentelling van de Domain Name + Group.

Configureren

U kunt de Microsoft ADFS-server configureren om specifieke groepen in het verificatieproces op te
nemen. Meestal selecteert u alleen de groepen die in de regels voor webfiltering van CWS worden
gebruikt. Wanneer je een controle van bestaand beleid uitvoert helpt het om de groepen te
bepalen die al in gebruik zijn.

Zowel nieuwe implementaties als reeds bestaande implementaties dienen de optimale
praktijkconfiguratie te volgen die deze voordelen biedt:

Houdt URL-grootte tot een minimum●

Snellere authenticatie proces tussen IDP (ADFS) en SP (CWS)●

Slaat bandbreedte op elk verificatieverzoek op●

Configuratie van beste praktijken

Open claims Provider Trusts en Creëer twee aanvaardingsregels om te zetten:

Sjabloon voor claimregel gebruiken Verzend LDAP-eigenschappen als claims

Beeld van kenmerken: AD;

LDAP-kenmerk: Token-groepen - Ongekwalificeerde namen;

Type vordering: Groep

Sjabloon voor claimregel gebruiken Verzend LDAP-eigenschappen als claims
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Beeld van kenmerken: AD;

LDAP-kenmerk: SAM-accountnaam;

Type vordering: Name

Maak uitgifte Transformeer regels door het vertrouwen van onderdelen te openen en twee
transformatieregels te creëren:

Gebruik een inkomende claimsjabloon omzetten

Type inkomende claim: Name

Formaat: onbepaald

Type uitgaande vordering: Naam ID

Formaat: Ongespecificeerd

Selecteer Pass door alle claimwaarden

Wachtwoord gebruiken of binnenkomende claim filteren

Type inkomende claim: Groep

Selecteer Doorgeven alleen claimwaarden die met een specifieke waarde starten:

Uw AD-groepsnamen opgeven

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Terwijl u als eindgebruiker inlogt, bladert u naar http://whoami.scansafe.net.●

De output zou alleen de groepen moeten vermelden die in de eerder genoemde procedure
zijn gespecificeerd, in plaats van een volledige lijst van groepslidmaatschap.

●

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

http://whoami.scansafe.net
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