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Introdução

Este documento descreve como permitir a autenticação externa do Lightweight Directory Access
Protocol (LDAP) de Microsoft com o centro de gerenciamento de Cisco FirePOWER (FMC) e a
defesa da ameaça de FirePOWER (FTD).

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento destes assuntos

Defesa da ameaça de Cisco FirePOWER (FTD)●

Centro de gerenciamento de Cisco FirePOWER (FMC)●

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) de Microsoft●



Componentes Utilizados

Defesa 6.5.0-123 da ameaça de FirePOWER●

Centro de gerenciamento 6.5.0-115 de FirePOWER●

Servidor Microsoft 2012●

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 rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Os FMC e os dispositivos gerenciado incluem um padrão admin esclarecem o acesso de
gerenciamento. Você pode adicionar contas de usuário feitas sob encomenda no centro de
gerenciamento de FirePOWER e em dispositivos gerenciado, como usuários internos ou, se
apoiado para seu modelo, como usuários externos em um LDAP ou servidor Radius. A
autenticação de usuário externo é apoiada para o centro de gerenciamento de FirePOWER e a
defesa da ameaça de FirePOWER.

• Usuário interno - O dispositivo FMC/FTD verifica um base de dados local para ver se há a
autenticação de usuário.

• Usuário externo - Se o usuário não está atual no base de dados local, na informação de sistema
de um LDAP externo ou no servidor de autenticação RADIUS povoar sua base de dados de
usuário.

Diagrama de Rede

Configurar

1. Configuração ldap básica em FMC GUI

Etapa 1. Navegue ao sistema >> aos usuários >> à autenticação externa:



Etapa 2. Seleto adicionar o objeto da autenticação externa:

Etapa 3. Termine os campos requerido:



Etapa 4.Enable o objeto e a salvaguarda da autenticação externa:

2. Acesso do shell para usuários externos

O FMC apoia dois usuários admin internos diferentes: um para a interface da WEB, e outro com o
acesso CLI. Isto significa que há uma distinção clara entre quem podem alcançar o GUI e quem
pode igualmente alcançar o CLI. Na altura de instale, a senha para o usuário admin do padrão é
sincronizada para ser a mesma no GUI e no CLI, contudo, são seguidos por mecanismos internos
diferentes, e podem eventualmente ser diferentes.

Os usuários externos LDAP devem igualmente ser concedidos o acesso do shell.

Etapa 1. Navegue ao sistema >> aos usuários >> à autenticação externa >> clicam sobre a caixa
suspensa da autenticação do shell como visto na imagem e salvar:



Etapa 2. Distribua mudanças em FMC.

O acesso do shell para usuários externos é configurado uma vez, início de uma sessão através
do SSH é permitido como visto na imagem:

3. Autenticação externa a FTD

A autenticação externa pode ser permitida em FTD

Etapa 1. Navegue aos dispositivos >> aos ajustes >> à autenticação externa da plataforma >>
selecionam permitido e salvar:

4. Papéis de usuário

Os privilégios do usuário são baseados no papel de usuário atribuído. Você pode igualmente criar



papéis de usuário feitos sob encomenda com os privilégios de acesso costurados às
necessidades da sua organização ou você pode usar papéis predefinidos tais como o esperto em
segurança e a descoberta Admin.

Há dois tipos de papéis de usuário:

Papéis de usuário da interface da WEB1.
Papéis de usuário CLI2.

Para uma lista completa de papéis predefinidos e de mais informação: Papéis de usuário

A fim configurar um papel de usuário padrão para todos os objetos da autenticação externa
navegue ao sistema >> aos usuários >> à autenticação externa >> selecionam o papel de usuário
padrão: Escolha o papel que de usuário padrão você gostaria de atribuir e selecionar a
salvaguarda.

A fim escolher um papel de usuário padrão ou atribuir papéis específicos aos usuários específicos
em um determinado grupo de objetos, você pode selecionar o objeto e navegar aos papéis do
acesso controlado de grupo como visto na imagem:

/content/en/us/td/docs/security/firepower/650/configuration/guide/fpmc-config-guide-v65/user_accounts_for_management_access.html#id_63532


5. SSL ou TLS

O DNS precisa de ser configurado no FMC, isto é porque o valor sujeito do certificado deve
combinar o hostname do servidor primário do objeto da autenticação. Uma vez que o LDAP
seguro é configurado, as capturas de pacote de informação já não mostram pedidos do ligamento
do texto claro.

•O SSL muda a porta padrão a 636, TLS mantém-no como 389

Nota: A criptografia TLS exige um certificado em todas as Plataformas. Para o SSL, o FTD
igualmente exige um certificado. Para outras Plataformas, o SSL não exige um certificado.
Contudo, recomenda-se que você transfere arquivos pela rede sempre um certificado para
que o SSL impeça ataques que envolva pessoas.

Etapa 1. Navegue ao objeto dos dispositivos >> dos ajustes >> da autenticação externa >> da
autenticação externa da plataforma e incorpore a informação avançada das opções SSL/TLS:

Etapa 2. Transfira arquivos pela rede o certificado de CA que assinou o certificado de server. O
certificado deve estar no formato PEM.



Etapa 3. Salvar a configuração.

Verificar

1. Teste a base da busca

Abra um comando prompt ou um PowerShell de Windows onde o LDAP seja configurado e
datilografe o comando:

dsquery user -name <known username>

Por exemplo:

PS C:\Users\Administrator> dsquery user -name harry*

PS C:\Users\Administrator> dsquery user -name *



2. Teste a integração LDAP

Navegue ao sistema >> aos usuários >> à autenticação externa >> ao objeto da autenticação
externa. Na parte inferior da página, há uma seção adicional dos parâmetros de teste como visto
na imagem:

Selecione o teste para ver resultados.

Troubleshooting

1. Como FMC/FTD e o LDAP interagem para transferir usuários?

Para que FMC possa puxar usuários de um servidor ldap de Microsoft, o FMC deve
primeiramente enviar um o mais bindRequest na porta 389 ou 636 (SSL) com as credenciais do
administrador LDAP. Uma vez que o servidor ldap pode autenticar FMC, responde com um
mensagem de sucesso. Finalmente, FMC pode fazer um pedido com a mensagem a mais
searchRequest como descrito no diagrama:



<<---  FMC envia: bindRequest(1) "Administrator@SEC-LAB0" simples

O LDAP deve responder com: bindResponse(1) sucesso --- >>

<<--- FMC envia: searchRequest(2) “DC=SEC-LAB, wholeSubtree DC=NET”

Observe que a autenticação envia senhas na claro à revelia:

2. Como FMC/FTD e o LDAP interativos autenticam um login de usuário pedem?

Para que um usuário possa entre a FMC ou a FTD quando a autenticação LDAP for permitida, o pedido do login inicial é enviado a FirePOWER, porém o
nome de usuário e senha é enviado ao LDAP para um sucesso/nega a resposta. Isto significa que FMC e FTD não mantêm a informação de senha
localmente no base de dados e esperam pelo contrário a confirmação do LDAP em como continuar.



Se o nome de usuário e senha é aceitado, uma entrada está adicionada na Web GUI como visto na imagem:

Execute o comando show user em FMC CLISH verificar a informação sobre o usuário:

> show user <username>

O comando indica a informação de configuração detalhada para o usuário especificado. Os
seguintes valores são indicados:

Início de uma sessão — o nome do início de uma sessão

UID — o usuário numérico - identificação
O AUTH (local ou remoto) — como o usuário é autenticado
Acesso (básico ou configuração) — o nível de privilégio do usuário
Permitido (permitido ou desabilitado) — se o usuário é ativo
A restauração (sim ou não) — se o usuário deve mudar a senha no início de uma sessão seguinte
O Exp (nunca ou um número) — o número de dias até a senha de usuário deve ser mudado
Advirta (N/A ou um número) — o número de dias onde um usuário está dado para mudar sua
senha antes que expire
O estreptococo (sim ou não) — se a senha de usuário deve encontrar a força que verifica critérios
O fechamento (sim ou não) — se a conta de usuário foi travado devido a falhas no login demais
Máximo (N/A ou um número) — o número máximo de inícios de uma sessão falhados antes da



conta de usuário é travado

3. O SSL ou o TLS não trabalham como esperado

Se você não permite o DNS no FTDs, você pode ver os erros no log da trança que sugerem que o
LDAP seja inacessível:

root@SEC-FMC:/$ sudo cd /var/common

root@SEC-FMC:/var/common$ sudo pigtail

MSGS: 03-05 14:35:31 SEC-FTD sshd[10174]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname=

uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.0.2.15  user=h.potter

MSGS: 03-05 14:35:31 SEC-FTD sshd[10174]: pam_ldap: ldap_starttls_s: Can't contact LDAP server

MSGS: 03-05 14:35:33 SEC-FTD sshd[10138]: error: PAM: Authentication failure for h.potter from

192.0.2.15

MSGS: 03-05 14:35:33 SEC-FTD sshd[10138]: Failed keyboard-interactive/pam for h.potter from

192.0.2.15 port 61491 ssh2

MSGS: 03-05 14:35:33 SEC-FTD sshd[10138]: error: maximum authentication attempts exceeded for

h.potter from 192.0.2.15 port 61491 ssh2 [preauth]

MSGS: 03-05 14:35:33 SEC-FTD sshd[10138]: Disconnecting authenticating user h.potter 192.0.2.15

port 61491: Too many authentication failures [preauth]

Assegure-se de que FirePOWER possa resolver o FQDN dos servidores ldap. Se não, adicionar o
DNS correto como visto na imagem:

FTD: Alcance o FTD CLISH e execute o comando:

> configure network dns servers <IP Address>

FMC: Escolha o sistema > a configuração, e escolha então interfaces de gerenciamento como
visto na imagem:



Assegure-se de que o certificado transferido arquivos pela rede a FMC seja o certificado de CA
que assinou o certificado de servidor ldap, como ilustrado na imagem abaixo:



Use capturas de pacote de informação a fim confirmar o servidor ldap envia a informação correta:

Informações Relacionadas

O usuário esclarece o acesso de gerenciamento●

Vulnerabilidade de transmissão da autenticação do protocolo lightweight directory access do
centro de gerenciamento de Cisco FirePOWER

●

/content/en/us/td/docs/security/firepower/650/configuration/guide/fpmc-config-guide-v65/user_accounts_for_management_access.html#id_63532
/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-fmc-auth
/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20200122-fmc-auth


Configuração do objeto da autenticação LDAP no sistema de FireSIGHT●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firesight-management-center/118738-configure-firesight-00.html#anc2
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