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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Microsoft Windows Active Directory (AD) Single Sign On (SSO) kunt
gebruiken om de Cisco Network Admission Control (NAC)-applicatie, voorheen bekend als Cisco
Clean Access (CSA), te configureren en problemen op te lossen.

Voorwaarden

Vereisten



Zorg ervoor dat u aan deze vereisten voldoet voordat u deze configuratie probeert:

Zorg ervoor dat de DC Windows 2000 SP4 of Windows 2003 (Standaard of Enterprise) SP1 of
Windows 2003 R2 uitvoert. Windows 2003 zonder SP1 wordt niet ondersteund.

●

Zorg ervoor dat Windows SSO alleen wordt ondersteund in een AD-omgeving. Windows NT-
omgeving wordt niet ondersteund. Reinig het toegangsapparaat.

●

Stel de rekening Clean Access Server (CAS) in zoals beschreven in Cisco NAC-applicatie -
Clean Access Server Installatie- en Configuration Guide, release 4.1(2).

●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de NAC-applicatiesoftware versie 4.x of hoger.

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.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Windows SSO configureren

De informatie in deze sectie beschrijft hoe u de functies kunt configureren die in dit document
worden weergegeven.

Stel een AD SSO-provider in

U kunt geen verificatietest uitvoeren bij een AD SSO-provider of een VPN-SSO.●

De server voor het raadplegen van de LDAP is alleen nodig als de gebruikers de regels voor
het in kaart brengen van de AD SSO willen toepassen, zodat de gebruikers na AD SSO in
rollen worden geplaatst op basis van AD-eigenschappen. Dit is niet nodig om de
basisinfrastructuur van de SSO te laten werken (zonder rolkaart).

●

Start KTPass op de DC

KTPass is een gereedschap dat beschikbaar is als onderdeel van de Windows 2000/2003-
ondersteuningstools. Raadpleeg Cisco NAC-applicatie - Clean Access Server Installatie- en
configuratiesegids, release 4.1(2) voor meer informatie.
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Wanneer u KTPass draait, is het belangrijk om op te merken dat de computernaam die altijd valt
tussen "/" en "@" overeenkomt met de naam van de DC omdat deze zou verschijnen onder
Control Panel > System > Computer Name > Full Computer Name op de DC.

Zorg er ook voor dat de naam van het gebied die verschijnt na @ gemarkeerd is, altijd in
hoofdletters is.

C:\Program Files\Support Tools>ktpass -princ

 ccasso/prem-vm-2003.win2k3.local@WIN2K3.LOCAL -mapuser ccasso

 -pass Cisco123 -out c:\test.keytab -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL +DesOnly

Using legacy password setting method

//confirms ccasso acct is mapped

Successfully mapped ccasso/prem-vm-2003.win2k3.local to ccasso.

Key created.

Output keytab to c:\test.keytab

Keytab version: 0x502

keysize 80 ccasso/prem-vm-2003.win2k3.local@WIN2K3.LOCAL ptype 1

 (KRB5_NT_PRINCIPAL) vno 3 etype 0x17 (RC4-HMAC) keylength 16

 (0xf2e787d376cbf6d6dd3600132e9c215d)

Account ccasso has been set for DES-only encryption.

Om Windows 7 te ondersteunen moet u KTPASS uitvoeren zoals in dit voorbeeld:

C:\Program Files\Support Tools>KTPASS.EXE -princ

newadsso/[adserver.]domain.com@DOMAIN.COM -mapuser newadsso

-pass PasswordText -out c:\newadsso.keytab -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL

Zorg er ook voor dat de naam van het gebied die verschijnt na @ gemarkeerd is, altijd in
hoofdletters is.

SSO op CAS configureren

Kies CCA-servers > Verificatie > Windows-verificatie > Active Directory SSO om het AD-venster te
openen en controleer deze items:

Active Directory-domein: Kerberos koninkrijk naam = Moet bovenaan staan.●

Active Directory Server (FQDN): Zorg dat de CAS deze naam via DNS kan oplossen. Dit veld
kan geen IP-adres zijn. Met behulp van de waarden in dit voorbeeld, kunt u via Secure Shell
(SSH) aan de CAS loggen en "nslookup prem-vm-2003.win2k3.local" uitvoeren. Zorg er
vervolgens voor dat het probleem met succes is opgelost.

●

Zorg ervoor dat FQDN overeenkomt met de naam van de AD server (DC) precies zoals deze
verschijnt onder Control Panel > System > Computer Name | Volledige computernaam op de
AD-servermachine (DC).

●



Controleer of de SSO-service is gestart

Voer de volgende stappen uit:

Ga naar CCA-servers > Manager > Status om te controleren of de SSO-service is
gestart.

1.

Start deze opdracht om te controleren of de CAS nu luistert op TCP 8910 (gebruikt voor
Windows SSO).
[root@cs-ccas02 ~]#netstat -a | grep 8910

   tcp        0      0 *:8910                      *:*

   LISTEN

2.

Open poorten aan DC

Voltooi de volgende stappen om de juiste poorten voor de DC te openen:

Opmerking: Voor testen moet altijd volledige toegang tot de DC worden geopend. Als SSO werkt,
kunt u het dan vastbinden aan bepaalde poorten.

Zorg ervoor dat de volgende poorten in de onvertrouwde rol zijn toegestaan in Active1.



Directory:TCP: 88, 135, 445, 389/636, 1025, 1026UDP: 88 389Opmerking:  TCP PORT 445
moet geopend worden voor Windows Wachtwoord Reset om correct te werken.
Zorg ervoor dat de client CCA Agent 4.0.0.1 of hoger runt.2.
Meld u aan bij de PC met de Windows-domeinreferenties.Opmerking: Controleer of u in het
domein logt en niet in de plaatselijke account.

3.

Clientagent die SSO’s uitvoert

SSO voltooid



SSO-gebruiker op de online gebruikerslijst geplaatst

Probleemoplossing voor Windows SSO

Fout: Kan de SSO-service niet starten. Controleer de configuratie.

Probleem

U ontvangt deze fout:



Oplossing

Voltooi de volgende stappen om dit probleem op te lossen:

Controleer of KTPass correct werkt. Het is belangrijk om de velden zoals vermeld in dia X te
controleren. Als KTPass niet correct werd uitgevoerd, verwijder de account en maakte een
nieuwe account op AD en voer KTPass opnieuw uit.

1.

Zorg ervoor dat de tijd op de CAS gesynchroniseerd is met de DC.Deze stap kan worden
uitgevoerd door ze beide op dezelfde tijdserver te wijzen. Richt in labinstellingen de CAS op
de DC zelf voor tijd (DC draait Windows tijd). Kerberos is gevoelig voor klok en de
scheefheid kan niet groter zijn dan 5 minuten (300 seconden).Opmerking: Wanneer u
probeert de AD SSO-service van de CAS te starten, kan er een probleem optreden bij de
tijdsyncronisatie, NTP. Als NTP is geconfigureerd en klokken niet zijn gesynchroniseerd,
zullen de services niet werken. Wanneer de diensten eenmaal zijn vastgesteld, moeten ze
werken.

2.

Zorg ervoor dat het Active Directory Domain in hoofdzaak (Realm) is en CAS kan FQDN in
DNS oplossen. Voor laboratoriuminstellingen kunt u naar een DC wijzen die DNS (AD)
instelt, en hiervoor is één DNS-server nodig.

3.

Meld u rechtstreeks aan bij CAS als https://<CAS-IP-adres>/admin. Klik vervolgens op
Support Logs en wijzig het logniveau voor de actieve adresregistratie in
Info.

4.

Maak het probleem opnieuw en download de ondersteuningslogbestanden.5.

Clientverificatie werkt niet

Probleem

De AD SSO-dienst wordt gestart, maar de verificatie van klanten werkt niet.

Oplossing

De UDP-havens stonden niet open in deze ongeauthentieerde rol. Nadat u deze poorten aan het
verkeersbeleid toevoegt, zou de authenticatie moeten werken.



Kan geen SSO op Windows 7 PC uitvoeren

Probleem

SSO werkt niet voor machines die het Windows 7-besturingssysteem uitvoeren.

Oplossing 1

Om dit probleem op te lossen, schakelt u DES-encryptie in op machine met het Windows 7-
besturingssysteem en voert u vervolgens de KTPass opnieuw uit. Voltooi deze stappen om DES
op een Windows 7-pc mogelijk te maken:

Meld u aan bij de Windows 7-client als beheerder.1.
Kies Start > Configuratiescherm > Systeem en Beveiliging > Administratieve hulpmiddelen >
Plaatselijk beveiligingsbeleid > Plaatselijk beleid/Beveiliging > Opties.

2.

Kies Netwerkbeveiliging > Coderingstypen configureren.3.
Selecteer in het tabblad Local Security Settings de vinkjes om alle opties in te schakelen,
behalve de optie Toekomstige encryptie-typen.

4.

Oplossing 2

Om dit probleem op te lossen, voert u deze opdracht uit op de Windows 2003 Server (als u ook
Windows 7 wilt ondersteunen):

C:\Program Files\Support Tools> ktpass.exe -princ

casuser/cca-eng-domain.cisco.com@CCA-ENG-DOMAIN.CISCO.COM-mapusercasuser -pass

Cisco123 -out c:\casuser.keytab -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL

Raadpleeg voor meer informatie de AAD-indeling in een Windows 7-omgeving.

Kan geen linux client-ondersteuning voor een gebruiker in NAC-omgeving
configureren

Probleem

Kan de Linux-clientondersteuning niet configureren voor een gebruiker in een NAC-omgeving.

Oplossing

Web Agent of Agent wordt niet ondersteund bij Linux. NAC ondersteunt Linux met Web Login
alleen zonder een beoordeling van de positie. Nadat de machine door de Webvastlegging voor
authentiek is verklaard, zou de gebruiker aan een eindgebruikersrol moeten worden toegewezen
die u vormt. De gebruiker krijgt dan toegang volgens het verkeersbeleid van de gebruikersrol.
Raadpleeg de Cisco bug CSCti54517 (alleen geregistreerde klanten) voor meer informatie.

De SSO-service is gestart, maar de client voert geen SSO uit

Dit is meestal het gevolg van een communicatiekwestie tussen de DC/client-pc of tussen de client-
pc en de CAS.

Hier volgen een paar controles:

//www.cisco.com/en/US/docs/security/nac/appliance/configuration_guide/47/cas/s_adsso.html#wp1257882
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCti54517
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


De client heeft Kerberos-toetsen.●

Havens zijn open voor de DC zodat de client verbinding kan maken, agent logs kan
ontvangen en logs kan ontvangen op de CAS.

●

De tijd of de klok op de client-pc is gesynchroniseerd met de DC.●

Bevestig dat CAS luistert op poort 8910. Een snuffelspoor op de client-pc helpt ook.●

CCA Agent is 4.0.0.1 of hoger.●

Gebruiker is daadwerkelijk aangemeld met behulp van de domeinaccount en niet met behulp
van de lokale account.

●

Kerbtray

Kerberos kan worden gebruikt om te bevestigen dat de client de Kerberos Tickets (TGT en ST)
heeft verkregen. Het probleem is dat met de Service Ticket (ST), die voor de CAS-account is die u
op de DC hebt gemaakt.

Kerbtray is een gratis tool die beschikbaar is bij Microsoft Support tools. Het kan ook worden
gebruikt om de Kerberos Tickets op een clientmachine te zuiveren.

Een groen Kerberos pictogram in het systeemvak geeft aan dat de client actieve Kerberos Tickets
heeft. U moet echter wel controleren of het ticket juist (geldig) is voor de CAS-rekening.



CAS-kaarten - Kan geen SSO-service starten

Het logbestand van belang op de CAS is /perfigo/logs/perfigo-redirect-log0.log.0.

AD SSO Service start niet op CAS-communicatie is een CAS-DC-communicatieprobleem:

SEVERE: startServer - SSO Service authentication failed.

Clock skew too great (37)

Aug 3, 2006 7:52:48 PM com.perfigo.wlan.jmx.admin.GSSServer loginToKDC

Dit betekent dat de kloktijd niet gesynchroniseerd is tussen de CAS en de domeincontroller.

1.

Aug 21, 2006 3:39:11 PM com.perfigo.wlan.jmx.admin.GSSServer loginToKDC

    INFO: GSSServer - SPN : [ccass/PreM-vM-2003.win2k3public.local@WIN2K3PUBLIC.LOCAL]

Aug 21, 2006 3:39:11 PM com.perfigo.wlan.jmx.admin.GSSServer loginToKDC

SEVERE: startServer - SSO Service authentication failed.

Client not found in Kerberos database (6)

Aug 21, 2006 3:39:11 PM com.perfigo.wlan.jmx.admin.GSSServer startServer

WARNING: GSSServer loginSubject could not be created.

2.



   

Dit betekent dat de gebruikersnaam niet correct is. Let op de verkeerde gebruikersnaam
"Cass", foutcode 6 en de laatste waarschuwing.

Aug 21, 2006 3:40:26 PM com.perfigo.wlan.jmx.admin.GSSServer loginToKDC

INFO: GSSServer - SPN : [ccasso/PreM-vM-2003.win2k3public.local@WIN2K3PUBLIC.LOCAL]

Aug 21, 2006 3:40:26 PM com.perfigo.wlan.jmx.admin.GSSServer loginToKDC

SEVERE: startServer - SSO Service authentication failed.

Pre-authentication information was invalid (24)

Aug 21, 2006 3:40:26 PM com.perfigo.wlan.jmx.admin.GSSServer startServer

WARNING: GSSServer loginSubject could not be created.

Het wachtwoord is onjuist of het veld is ongeldig (niet in het bovenste geval?). Slechte
FQDN? KTPass draait onjuist? Let op de fout 24 en de laatste waarschuwing.Opmerking:
Zorg ervoor dat de KTPass-versie 5.2.3790.0 is. Tenzij er een slechte versie van KTPass is,
dat zelfs als het script correct wordt uitgevoerd, de SSO-service niet start.

3.

Clientcommunicatie - CAS:

Aug 3, 2006 10:03:05 AM com.perfigo.wlan.jmx.admin.GSSHandler run

         SEVERE: GSS Error: Failure unspecified at GSS-API level

(Mechanism level: Clock skew too great (37))

Deze fout wordt gezien wanneer de PC-tijd van de client niet gesynchroniseerd is met de DC.

Opmerking: het verschil tussen deze fout en de fout waarbij de CAS-tijd niet gesynchroniseerd is
met de DC.

Bekende problemen

Cisco bug-ID CSCse64395 (alleen geregistreerde klanten) —4.0 Agent lost DNS niet op voor
Windows SSO.Deze kwestie is opgelost in CCA Agent 4.0.0.1.

●

Cisco bug ID CSCse46141 (alleen geregistreerde klanten) — SSO mislukt wanneer CAS de
AD server tijdens opstarten niet kan bereiken.De workround moet naar CCA-servers >
[CAS_IP]-verificatie beheren > Windows-verificatie > Active Directory SSO en op Update
klikken om de AD SSO-service opnieuw te starten.

●

Voer een onderhoudsbeurt uit om de CAS opnieuw te starten. Er is een caching probleem
wanneer de oude geloofsbrieven op de CAS worden gecached en het gebruikt de nieuwe niet
totdat Tomcat opnieuw wordt gestart.

●

U kunt niet één gebruikerslogbestand voor de OCR beperken. Dit is het normale gedrag voor
SSO omdat het een kerberos-protocol is en er geen optie is om één gebruikerslogbestand in
een kerberos-protocol te beperken.

●

Windows 7 en Windows 2008 ondersteunen SSO niet omdat SSO DES-encryptie gebruikt die
niet wordt ondersteund door Windows 7 of Windows 2008.

●

Gerelateerde informatie

Ondersteuning van Cisco NAC-applicatie (Clean Access)●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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