
Here_I_Am pakket van X.X.X.X met/bad rcv_id
0000000 Debug Message Problemen opsporen
en verhelpen op de WSA 
  

Inhoud

Inleiding
Voorwaarden
Vereisten
Gebruikte componenten
Probleem
Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft een probleem dat wordt aangetroffen wanneer het Web Cache
Communication Protocol (WCCP) niet werkt tussen de Cisco adaptieve security applicatie (ASA)
en de Cisco Web Security Appliance (WSA).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Cisco WSA●

Cisco ASA●

WCCP●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

Cisco WSA-versies 7.x en 8.x●

Cisco ASA versie 8.x ●

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.



   

Probleem

De WCCP werkt niet tussen de ASA en de WSA. Wanneer dit probleem zich voordoet,
verschijnen deze Debug WCCP gebeurtenissen logberichten in de ASA:

Here_I_Am packet from X.X.X.X w/bad rcv_id 00000000

Here_I_Am packet from X.X.X.X w/bad web-cache ID

Wanneer dit probleem zich voordoet, onthullen de logboeken van de WSA Proxy ook een
stijgende ik zie u opmerkelijke teller:

INFO : PROXY : - : wccp: INFO:HIA sent to A.B.C.D  -- 15 ISY(s) outstanding

Voorzichtig: In dit document wordt verwezen naar een verborgen opdracht die niet officieel is
gedocumenteerd. Deze opdracht mag alleen worden gebruikt onder toezicht van Cisco
Technical Assistance Center (TAC).

Oplossing

Het probleem dat in dit document wordt beschreven, heeft geen enkele specifieke oplossing. De
WCCP-services moeten mogelijk opnieuw worden geconfigureerd op zowel de ASA als de WSA.
Soms kan een herconfiguratie van de WCCP-service op de ASA of de WSA dit probleem
oplossen.

Zorg er bij het opnieuw configureren van de WCCP-service op het WSA voor dat u deze
instellingen toepast:

Taakverdeling: Alleen Hash toestaan●

Doorvoermethode: Alleen GRE toestaan●

Retourenmethode: Alleen GRE toestaan●

Zodra de WCCP-services zijn hergeconfigureerd moet u de proxy inschakelen om de WCCP-
onderhandeling tussen de apparaten te initialiseren:

wsa.example (SERVICE)> diagnostic

Choose the operation you want to perform:

- NET - Network Diagnostic Utility.

- PROXY - Proxy Debugging Utility.

- REPORTING - Reporting Utilities.

[]> proxy

- SNAP    - Take a snapshot of the proxy

- OFFLINE - Take the proxy offline (via WCCP)

- RESUME  - Resume proxy traffic via (via WCCP)

- CACHE   - Clear proxy cache

[]> kick   (hidden command, type as shown)

Kick the proxy?

Are you sure you want to proceed? [N]> Y
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