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Introduction

Este documento descreve como usar o Microsoft Windows Ative Diretory (AD) Single Sign On
(SSO) para configurar e solucionar problemas do Cisco Network Admission Control (NAC)
Appliance, conhecido anteriormente como Cisco Clean Access (CCA).

Prerequisites

Requirements



Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

Certifique-se de que o DC execute o Windows 2000 SP4 ou o Windows 2003 (Standard ou
Enterprise) SP1 ou Windows 2003 R2. O Windows 2003 sem SP1 não é suportado.

●

Certifique-se de que o SSO do Windows é suportado apenas num ambiente AD. O ambiente
Windows NT não é suportado. O Clean Access Agent é obrigatório.

●

Configure a conta do Clean Access Server (CAS) conforme descrito no Cisco NAC Appliance
- Clean Access Server Installation and Configuration Guide, Release 4.1(2).

●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no software NAC Appliance versão 4.x ou
posterior.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any
command.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Configurar SSO do Windows

As informações nesta seção descrevem como configurar os recursos apresentados neste
documento.

Configurar o Provedor AD SSO

Você não pode executar um teste de autenticação para um provedor AD SSO ou um VPN
SSO.

●

O servidor de pesquisa LDAP é necessário somente se os usuários desejarem fazer regras
de mapeamento para o AD SSO, de modo que após o AD SSO, os usuários sejam colocados
em funções com base nos atributos do AD. Isso não é necessário para que o SSO básico
funcione (sem mapeamento de função).

●

Executar KTPass no DC

O KTPass é uma ferramenta disponível como parte das ferramentas de suporte do Windows
2000/2003. Consulte o Cisco NAC Appliance - Clean Access Server Installation and Configuration
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Guide, Release 4.1(2) para obter mais informações.

Quando você executa o KTPass, é importante observar que o nome do computador que sempre
fica entre "/" e "@" corresponde ao nome do DC como apareceria em Painel de Controle >
Sistema > Nome do Computador > Nome Completo do Computador no DC.

Além disso, certifique-se de que o nome do território exibido depois de @ destacado esteja
sempre em letras maiúsculas.

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.

Para suportar o Windows 7, você deve executar o KTPASS conforme mostrado neste exemplo:

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

Além disso, certifique-se de que o nome do território exibido depois de @ destacado esteja
sempre em letras maiúsculas.

Configurar SSO no CAS

Escolha Servidores CCA > Gerenciar > Autenticação > Windows Auth > Ative Diretory SSO para
abrir a janela do AD e verificar estes itens:

Domínio do Ative Diretory: Nome do território Kerberos = precisa ser maiúsculo.●

Servidor do Ative Diretory (FQDN): Certifique-se de que o CAS possa resolver esse nome via
DNS. Este campo não pode ser um endereço IP. Usando os valores neste exemplo, você
pode fazer logon no CAS via Secure Shell (SSH) e executar "nslookup pre-vm-
2003.win2k3.local". Em seguida, certifique-se de que ela seja resolvida com êxito.

●

Verifique se o FQDN corresponde ao nome do servidor AD (DC) exatamente como aparece
em Painel de controle > Sistema > Nome do computador | Nome completo do computador na
máquina de servidor AD (DC).

●
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Verifique se o serviço SSO foi iniciado

Conclua estes passos:

Vá para Servidores CCA > Gerenciar > Status para verificar se o serviço SSO foi
iniciado.

1.

Execute esse comando para verificar se o CAS agora escuta o TCP 8910 (usado para o
SSO do Windows).
[root@cs-ccas02 ~]#netstat -a | grep 8910

   tcp        0      0 *:8910                      *:*

   LISTEN

2.

Abrir portas para o DC

Para abrir as portas apropriadas para o DC, faça o seguinte:

Observação: para teste, sempre abra o acesso completo ao DC. Depois que o SSO funcionar,
você poderá vinculá-lo a portas específicas.

Verifique se as seguintes portas são permitidas na função não confiável para o Ative1.



Diretory:TCP: 88, 135, 445, 389/636, 1025, 1026UDP: 88, 389Observação: a PORTA TCP
445 deve estar aberta para que a Redefinição de senha do Windows funcione corretamente.
Certifique-se de que o cliente execute o CCA Agent 4.0.0.1 ou posterior.2.
Faça login no PC com as credenciais do Domínio do Windows.Observação: verifique se
você está fazendo login no domínio e não na conta local.

3.

Cliente vê o agente executando SSO

SSO concluído



Usuário SSO visto na lista de usuários on-line

Solucionar problemas do Windows SSO

Erro: Não foi possível iniciar o serviço SSO. Verifique a configuração.

Problema

Você recebe este erro:



Solução

Para resolver esse problema, siga estas etapas:

Verifique se o KTPass está funcionando corretamente. É importante verificar os campos
conforme mencionado no slide X. Se o KTPass foi executado incorretamente, exclua a conta
e crie uma nova conta no AD e execute o KTPass novamente.

1.

Verifique se o tempo no CAS está sincronizado com o DC.Essa etapa pode ser executada
apontando-as para o mesmo servidor de tempo. Em configurações de laboratório, aponte o
CAS para o próprio DC por tempo (o DC executa o Windows time). Kerberos é sensível ao
relógio e a inclinação não pode ser maior que 5 minutos (300 segundos).Observação: ao
tentar iniciar o serviço AD SSO do CAS, um problema pode ocorrer com a sincronização de
horário, NTP. Se o NTP estiver configurado e os relógios não forem sincronizados, os
serviços não funcionarão. Uma vez corrigidos, os serviços devem funcionar.

2.

Verifique se o domínio do Ative Diretory está em maiúsculas (território) e se o CAS pode
resolver o FQDN no DNS. Para configurações de laboratório, você pode apontar para um
DC que executa o DNS (o AD requer pelo menos um servidor DNS).

3.

Faça login no CAS diretamente como https://<CAS-IP-address>/admin. Em seguida, clique
em Logs de suporte e altere o nível de registro do Log de comunicação do Ative Diretory
para
Info.

4.

Recrie o problema e faça o download dos registros de suporte.5.

A autenticação do cliente não funciona

Problema

O serviço AD SSO foi iniciado, mas a autenticação do cliente não funciona.

Solução

As portas UDP não foram abertas na função não autenticada. Depois de adicionar essas portas
às políticas de tráfego, a autenticação deve funcionar.



Não é possível executar SSO no Windows 7 PC

Problema

O SSO não está funcionando para máquinas que executam o sistema operacional Windows 7.

Solução 1

Para resolver esse problema, habilite a criptografia DES na máquina que executa o sistema
operacional Windows 7 e execute novamente o KTPass. Conclua estes passos para habilitar o
DES em um PC com Windows 7:

Faça login na máquina cliente Windows 7 como administrador.1.
Vá para Iniciar > Painel de Controle > Sistema e Segurança > Ferramentas Administrativas >
Política de Segurança Local > Políticas/Segurança Local > Opções.

2.

Escolha Segurança de rede > Configurar tipos de criptografia permitidos.3.
Na guia Configurações de segurança local, marque as caixas de seleção para ativar todas
as opções, exceto a opção Tipos de criptografia futuros.

4.

Solução 2

Para resolver esse problema, execute este comando no Windows 2003 Server (se ele precisar
suportar também o Windows 7):

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

Para obter mais informações, consulte Configurar AD SSO em um ambiente Windows 7.

Não é possível configurar o suporte ao cliente linux para um usuário no ambiente
NAC

Problema

Não é possível configurar o suporte ao cliente Linux para um usuário no ambiente NAC.

Solução

Agente ou agente da Web não é suportado no Linux. O NAC suporta Linux com login na Web
somente sem nenhuma avaliação de postura. Quando a máquina for autenticada por meio do
Login na Web, o usuário deverá ser atribuído a uma função de usuário final configurada. O
usuário terá acesso de acordo com a política de tráfego da função de usuário. Consulte o bug da
Cisco CSCti54517 (somente clientes registrados) para obter mais informações.

O serviço SSO foi iniciado, mas o cliente não executa SSO

Isso geralmente ocorre devido a algum problema de comunicação entre o PC cliente/DC ou entre
o PC cliente e o CAS.

Aqui estão algumas coisas a serem verificadas:
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O cliente tem chaves Kerberos.●

As portas são abertas ao DC para que o cliente possa se conectar, receber registros de
agentes e receber registros no CAS.

●

O tempo ou relógio no PC cliente é sincronizado com o DC.●

Confirme se o CAS está ouvindo na porta 8910. Um rastreamento de farejador no PC cliente
também ajudará.

●

O agente CCA é 4.0.0.1 ou posterior.●

O usuário está conectado usando a conta de domínio e não está usando a conta local.●

Kerbtray

A bandeja Kerberos pode ser usada para confirmar se o cliente obteve os tíquetes Kerberos (TGT
e ST). A preocupação é com o Service Ticket (ST), que é para a conta CAS que você criou no
DC.

O Kerbtray é uma ferramenta gratuita disponível nas ferramentas de suporte da Microsoft.
Também pode ser usado para limpar os tíquetes Kerberos em uma máquina cliente.

Um ícone verde do Kerbtray na bandeja do sistema indica que o cliente tem tíquetes Kerberos
ativos. No entanto, você precisa verificar se o tíquete está correto (válido) para a conta CAS.



Logs CAS - Não é possível iniciar o serviço SSO

O arquivo de log de interesse no CAS é /perfigo/logs/perfigo-redirect-log0.log.0.

O serviço AD SSO não é iniciado no CAS é um problema de comunicação CAS-DC:

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

Isso significa que o relógio não está sincronizado entre o CAS e o controlador de domínio.

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.



   

Isso significa que o nome de usuário está incorreto. Observe o nome de usuário errado
"ccass", o código de erro 6 e o último aviso.

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.

A senha está incorreta ou o território é inválido (não em maiúsculas?). FQDN ruim? O
KTPass funciona incorretamente? Observe o Erro 24 e o último aviso.Observação:
certifique-se de que a versão do KTPass seja 5.2.3790.0. A menos que haja uma versão
incorreta do KTPass que, mesmo que o script seja executado corretamente, o serviço SSO
não será iniciado.

3.

Cliente - Problema de comunicação 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))

Esse erro é observado quando o horário do PC cliente não é sincronizado com o DC.

Observação: a diferença entre esse erro e aquele em que a hora CAS não é sincronizada com o
DC.

Problemas conhecidos

ID de bug da Cisco CSCse64395 (somente clientes registrados) — O agente 4.0 não resolve
o DNS para Windows SSO.Esse problema é resolvido no CCA Agent 4.0.0.1.

●

ID de bug da Cisco CSCse46141 (somente clientes registrados) — SSO falha caso o CAS
não possa acessar o servidor AD durante a inicialização.A solução é ir para Servidores CCA
> Gerenciar [CAS_IP] Autenticação > Windows Auth > SSO do Ative Diretory e clicar em
Atualizar para reiniciar o serviço AD SSO.

●

Execute uma reinicialização de desempenho de serviço no CAS. Há um problema de cache
quando as credenciais antigas são armazenadas em cache no CAS e ele não usa a nova até
que o Tomcat seja reiniciado.

●

Não é possível limitar o logon de usuário único para SSO. Esse é o comportamento normal
do SSO, pois é um protocolo kerberos, e não há opção de limitar o log de usuário único em
um protocolo kerberos.

●

O Windows 7 e o Windows 2008 não suportam SSO porque o SSO utiliza criptografia DES
que não é suportada pelo Windows 7 ou Windows 2008.

●

Informações Relacionadas

Página de suporte do Cisco NAC Appliance (Clean Access)●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●
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