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Introdução

Este artigo é parte de uma série de artigos que explicam como pesquisar defeitos
sistematicamente o trajeto de dados em sistemas de FirePOWER para determinar se os
componentes de FirePOWER podem afetar o tráfego. Refira por favor o artigo da vista geral para
obter informações sobre da arquitetura de Plataformas e de links de FirePOWER aos outros
artigos do Troubleshooting do trajeto de dados.

Este artigo cobre a sexta fase do Troubleshooting do trajeto de dados de FirePOWER, a
característica de autenticação ativa.

Pré-requisitos

Este artigo refere-se todas as Plataformas atualmente apoiadas de FirePOWER●

O dispositivo de FirePOWER deve ser executado no modo roteado●

Pesquisando defeitos a fase de autenticação ativa

Ao tentar determinar se uma edição é causada pela identidade, é importante compreender que
tráfego esta característica pode impactar. As únicas características na identidade próprias que
pode causar interuptions do tráfego são essas relativas à autenticação ativa. A autenticação
passiva não pode fazer com que o tráfego seja deixado cair inesperadamente. É importante

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214572-firepower-data-path-troubleshooting-ove.html


compreender que somente o tráfego de HTTP está impactado pela autenticação ativa. Se o outro
tráfego é impactado porque a identidade não está trabalhando então esta é mais provável porque
os usuários dos usos da política/grupos a reservar/tráfego do bloco, assim que quando a
característica da identidade não podem identificar usuários, as coisas inesperadas podem
ocorrer, mas depende da política de controle de acesso do dispositivo e da política da identidade.
O Troubleshooting nesta seção anda através das edições relativas à autenticação ativa somente.

Verifique o método da reorientação

As características de autenticação ativas envolvem o dispositivo de FirePOWER que executa um
Server do HTTP. Quando o tráfego combina uma regra da política da identidade que contenha
uma ação ativa da autenticação, FirePOWER envia (provisório reoriente) um pacote 307 na
sessão, para reorientar clientes a seu server portal prisioneiro.

Há atualmente cinco tipos diferentes de autenticação ativa. Dois reorientam a um hostname que
consista no hostname do sensor e no domínio principal do diretório ativo amarrados ao reino, e
três reorientam ao endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da relação no
dispositivo de FirePOWER que está executando o portal prisioneiro reorienta.

Se algo vai mal no processo da reorientação, a sessão pode quebrar porque o local não está
disponível. Eis porque é importante compreender como a reorientação se está operando na
configuração running. A carta abaixo das ajudas para compreender este Aspecto da configuração.

Se a autenticação ativa está reorientando ao hostname, estaria reorientando os clientes a
ciscoasa.my-ad.domain: <port_used_for_captive_portal>

Gerencia capturas de pacote de informação

Recolher capturas de pacote de informação é a maioria de parte importante de pesquisar defeitos
edições ativas da autenticação. As capturas de pacote de informação ocorrem em duas relações:



A relação no dispositivo de FirePOWER que o tráfego ingressing quando a
identidade/autenticação for executada No exemplo abaixo, a interface interna é usada

1.

A interface de túnel interna que FirePOWER usa para a reorientação ao servidor HTTPS -
tun1 Esta relação é usada para reorientar o tráfego ao portal prisioneiroOs endereços IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT no tráfego são mudados de volta aos originais em
cima da saída

2.

As duas captações são iniciadas, o tráfego interessante são sidas executado através do
dispositivo de FirePOWER, a seguir as captações são paradas.

Observe que o arquivo da captura de pacote de informação da interface interna, “ins_ntlm”, está
copiado ao diretório de /mnt/disk0. Pode então ser copiado ao diretório de /var/common para para
ser transferido fora do dispositivo (/ngfw/var/common em todas as Plataformas FTD):

> expert

# copy /mnt/disk0/<pcap_file> /var/common/

Os arquivos da captura de pacote de informação podem então ser copiados fora do dispositivo de
FirePOWER do > alerta usando os sentidos neste artigo.

Alternativamente, há uma opção n no centro de gerenciamento de FirePOWER (FMC) na versão
6.2.0 e mais recente de FirePOWER. Para alcançar esta utilidade no FMC, navegue aos

dispositivos > ao Gerenciamento de dispositivos. Então, clique sobre o ícone ao lado
do dispositivo na pergunta, seguida pelo Troubleshooting avançado > pela transferência do
arquivo. Você pode então dar entrada com o nome de um arquivo na pergunta e na transferência
do clique.

Análise do arquivo da captura de pacote de informação (PCAP)

A análise PCAP em Wireshark pode ser executada para ajudar a identificar a edição dentro das

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html#anc5


operações ativas da autenticação. Desde que uma porta não padronizada é usada na
configuração portal prisioneira (885 à revelia), Wireshark precisa de ser configurado para
descodificar o tráfego como o SSL.

A captação da interface interna e a captação da interface de túnel devem ser comparadas. A
melhor maneira de identificar a sessão na pergunta em ambos os arquivos PCAP é encontrar a
porta de origem original desde que os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT são
diferentes.

No exemplo acima, observe que o pacote dos servidores hello falta da captação da interface
interna. Isto significa que nunca o fez de volta ao cliente. É possível que o pacote esteve deixado
cair pelo snort, ou possivelmente devido a um defeito ou a um misconfiguration.

Nota: O Snort inspeciona seu próprio tráfego portal prisioneiro para impedir todas as
façanhas HTTP.

Decifrando o córrego cifrado

Se o problema não está na pilha SSL, pode ser benéfico decifrar os dados no arquivo PCAP para
ver o córrego HTTP. Há dois métodos por que este pode ser realizado.

Ajuste um variável de ambiente em Windows (mais seguro - recomendado) Este método1.



envolve criar um arquivo secreto do premaster. Isto pode ser feito com o comando seguinte
(corrida do terminal de comando dos indicadores): setx SSLKEYlOGFILE “%HOMEPATH% \
Desktop \ premaster.txt”Uma sessão privada pode então ser aberta em Firefox, em que você
pode consultar ao local na pergunta, que usa o SSL.A chave simétrica é registrada então ao
arquivo especificado no comando de etapa 1 acima.Wireshark pode usar o arquivo para
decifrar usando a chave simétrica (veja o diagrama abaixo).
Use a chave privada RSA (fixe menos, a menos que usando um certificado de teste e um
usuário) A chave privada a ser usada é essa usada para o certificado portal prisioneiroIsto
não trabalha para o NON-RSA (como a curva elíptico) ou o qualquer coisa efêmero (Diffie-
Hellman, por exemplo)

2.

Cuidado: Se o método 2 é usado, não forneça o centro de assistência técnica da Cisco
(TAC) sua chave privada. Um certificado de teste e uma chave provisórios podem ser
usados, contudo. Um usuário de teste deve igualmente ser usado nos testes.

Vendo o arquivo decifrado PCAP

No exemplo abaixo, um arquivo PCAP foi decifrado. Mostra que o NTLM está sendo usado como
o método de autenticação ativo.



Depois que a autorização NTLM ocorre, o cliente está reorientado de volta à sessão original, de
modo que possa alcançar seu destino pretendido, que é http://www.cisco.com.

Etapas da mitigação

Comute à autenticação passiva somente

Quando usada em uma política da identidade, a autenticação ativa tem a capacidade para deixar
cair reservado (tráfego de HTTP somente), se algo vai mal no processo da reorientação. Uma
etapa rápida da mitigação é desabilitar toda a regra dentro da política da identidade com a ação
da autenticação ativa.

Também, certifique-se de que todas as regras com “autenticação passiva” porque a ação não tem
do “autenticação ativa uso se a autenticação passiva não pode identificar a opção do usuário”
verificada.

http://www.cisco.com


Dados a fornecer ao TAC
Dados Instruções
Pesquise defeitos o arquivo do
centro de gerenciamento de
FirePOWER (FMC)

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sour
cefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-
00.html

Pesquise defeitos o arquivo do
dispositivo de FirePOWER que
inspeciona o tráfego

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sour
cefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-
00.html

Captações completas do
pacote de sessão Veja este artigo para instruções

Próximas etapas

Se se determinou que o componente ativo da autenticação não é a causa da edição, a próxima
etapa seria pesquisar defeitos os recursos de política da intrusão.

Clique aqui para continuar ao artigo seguinte.
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