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Introdução

Este original descreve a configuração do objeto do nome de domínio totalmente qualificado
(FQDN) através do centro do Gerenciamento de firewalls (FMC) e como usar o objeto FQDN na
criação da regra do acesso.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conhecimento da tecnologia de FirePOWER.●

Conhecimento de configurar a política do controle de acesso no centro de gerenciamento de
FireSIGHT (FMC)

●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Versão 6.3 e mais recente running do centro de gerenciamento de FirePOWER.●

Versão 6.3 e mais recente running da defesa da ameaça de FirePOWER.●

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.

Configurar

Etapa 1. A fim configurar e usar o FQDN basearam o objeto, primeiro, configuram o DNS na
defesa da ameaça de FirePOWER.



Entre ao FMC e navegue aos dispositivos > aos ajustes da plataforma > ao DNS.



Nota: Assegure-se de que a política do sistema esteja aplicada ao FTD após ter configurado
o DNS. (O servidor DNS configurado deve resolver o FQDN que será usado)

Etapa 2. Crie o objeto FQDN, a fim fazer que navega aos objetos > ao objeto do > Add da rede do
> Add do Gerenciamento do objeto.





Etapa 3. Crie uma regra do controle de acesso navegando às políticas > ao controle de acesso.

Nota: Você pode criar uma regra ou alterar a regra existente baseada na exigência. O objeto
FQDN pode ou ser usado na fonte e/ou nas redes de destino.



Assegure-se de que a política esteja aplicada depois que a configuração é terminada.

Verificar

Inicie o tráfego da máquina cliente que é esperada provocar a regra baseada FQDN criada.

No FMC, navegue aos eventos > aos eventos de conexão, filtro para o tráfego específico.



Troubleshooting

O servidor DNS deve poder resolver o objeto FQDN, isto pode ser verificado do CLI executa estes
comando:

suporte de sistema diagnóstico-CLI●

mostre o FQDN●

.
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