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Introdução

Este original descreve como configurar as armadilhas de Protocolo de Gerenciamento de Rede
Simples (SNMP) para enviar mensagens do syslog na ferramenta de segurança adaptável de
Cisco (ASA) e na defesa da ameaça de FirePOWER (FTD). 

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conhecimento básico de Cisco ASA●

Conhecimento básico de Cisco FTD●

Conhecimento básico do protocolo de SNMP●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada na seguinte versão de software:

Defesa da ameaça de Cisco FirePOWER para AW 6.6.0●

Versão 6.6.0 do centro de gerenciamento de FirePOWER●

Versão de software adaptável 9.12(3)9 da ferramenta de segurança de Cisco●

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

Cisco ASA e FTD tem capacidades múltiplas de fornecer a informação de registro. Contudo, há
os lugar específicos onde um servidor de SYSLOG não é uma opção. Oferta do SNMP traps uma
alternativa se há um servidor SNMP disponível.

Esta é uma ferramenta útil para enviar mensagens específicas para pesquisar defeitos ou
monitorar finalidades. Por exemplo, se há um problema relevante que tenha que ser seguido para
baixo durante encenações do Failover, o SNMP traps para a classe ha em FTD e em ASA pode
ser usado para centrar-se sobre aquelas mensagens somente. 

Um relativo à informação mais adicional às classes do Syslog pode ser encontrado neste original. 

A finalidade deste artigo é fornecer exemplos de configuração para o ASA usando o comando line
interface(cli), o FTD controlado por FMC, e o FTD controlado pelo gerenciador de dispositivo de
FirePOWER (FDM). 

Se o Orchestrator da defesa de Cisco (CDO) é usado para FTD, esta configuração tem que ser
adicionada à relação FDM. 

Cuidado: Para taxas altas do Syslog, recomenda-se configurar um limite de taxa em
mensagens do syslog para impedir o impacto em outras operações.

Esta é a informação usada para todos os exemplos neste original. 

Versão de SNMP: SNMPv3

Grupo SNMPv3: nome do grupo

Usuário SNMPv3: usuário admin com algoritmo HMAC SHA para a autenticação

IP address do servidor SNMP: 10.20.15.12

Relação ASA/FTD a usar-se para comunicar-se com o servidor SNMP: Externa

ID de mensagem do Syslog: 111009

Configurar

Configuração ASA

Estas etapas podem ser usadas para configurar o SNMP traps em um ASA depois da informação
abaixo. 

Etapa 1. Configurar as mensagens para adicionar à lista do Syslog.

/content/en/us/td/docs/security/asa/syslog/b_syslog/about.html#con_4768518


logging list syslog-list message 111009

Etapa 2. Configurar os parâmetros de servidor SNMPv3. 

snmp-server enable

snmp-server group group-name v3 auth

snmp-server user admin-user group-name v3 auth sha cisco123

Etapa 3. Permita o SNMP traps.

snmp-server enable traps syslog

Etapa 4. Adicionar o SNMP traps como um destino de registro.

logging history syslog-list

Configuração FTD controlada por FDM

Estas etapas podem ser usadas para configurar uma lista específica do Syslog para enviar ao
servidor SNMP quando FTD é controlado por FDM. 

Etapa 1. Navegue aos objetos > aos filtros da lista do evento e selecione no + botão.

Etapa 2. Nomeie mesmo a lista e inclua as classes ou os ID de mensagem relevantes. Então,
selecione ESTÁ BEM. 



Etapa 3. Navegue à configuração avançada > ao FlexConfig > aos objetos de FlexConfig da tela
home FDM e selecione + botão.

Crie os objetos seguintes de FlexConfig com a informação listada:

Nome: SNMP-server

Descrição (opcional): Informação do servidor SNMP

Molde:

snmp-server enable

snmp-server group group-name v3 auth

snmp-server user admin-user group-name v3 auth sha cisco123

snmp-server host outside 10.20.15.12 version 3 admin-user

Negue o molde:



no snmp-server host outside 10.20.15.12 version 3 admin-user

no snmp-server user admin-user group-name v3 auth sha cisco123

no snmp-server group group-name v3 auth

no snmp-server enable

Nome: SNMP traps

Descrição (opcional): Permita o SNMP traps

Molde:

snmp-server enable traps syslog

Negue o molde:



no snmp-server enable traps syslog

Nome: Registrar-história

Descrição (opcional): Objeto para ajustar mensagens do syslog do SNMP traps

Molde:

logging history logging-list

Negue o molde:

no logging history logging-list



Etapa 4. Navegue à configuração avançada > ao FlexConfig > à política de FlexConfig e adicionar
todos os objetos criados na etapa precedente. A ordem é irrelevante porque os comandos
dependentes são incluídos no mesmo objeto (SNMP-server). Selecione a salvaguarda uma vez
que os três objetos estão lá e a seção da estreia mostra a lista de comandos. 



Etapa 5. Selecione o ícone da distribuição para aplicar mudanças.

Configuração FTD controlada por FMC

Os exemplos acima, ilustram encenações similares como o precedente mas estas mudanças são
configuradas no FMC e distribuídas então a um FTD controlado por ele. SNMPv2 pode
igualmente ser usado. Este artigo explica como usar-se estabelece um servidor SNMP com esta
versão em FTD usando o Gerenciamento FMC.

Etapa 1. Navegue aos dispositivos > aos ajustes da plataforma e seleto edite na política atribuída
ao dispositivo gerenciado para aplicar a configuração a. 

Etapa 2. Navegue ao SNMP e verifique a opção dos servidores SNMP da possibilidade. 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/ip/simple-network-management-protocol-snmp/213971-configure-snmp-on-firepower-ngfw-applian.html


Etapa 3. Selecione os usuários aba e selecione o botão Add. Encha a informação de usuário.



Etapa 4. Seleto adicionar na aba dos anfitriões. Encha o relativo à informação ao servidor SNMP.
Se você usa uma relação em vez de uma zona, assegure para adicionar manualmente o nome da
relação na seção do canto direito. Selecione ESTÁ BEM uma vez que toda a informação
necessária é incluída. 



Etapa 5. Selecione a aba do SNMP traps e verifique a caixa do Syslog. Assegure para remover
todos os sinais restantes das armadilhas se aqueles não são exigidos. 



Etapa 6. Navegue ao Syslog e selecione a aba das lista do evento. Selecione o botão Add.
Adicionar um nome e as mensagens para incluir na lista. Selecione ESTÁ BEM para continuar. 



Etapa 7. Selecione os destinos de registro aba e selecione o botão Add.

Mude o destino de registro à armadilha de SNMP. 

Selecione a lista do evento do usuário e escolha a lista do evento criada na etapa 6 ao lado dela. 

Selecione ESTÁ BEM para terminar editar esta seção. 

Etapa 8. Selecione o botão Save Button e distribua as mudanças ao dispositivo gerenciado. 

Verificar 

Os comandos abaixo podem ser usados em FTD CLISH e em ASA CLI. 

Mostre estatísticas do SNMP-server

Da “o comando das estatísticas do SNMP-server mostra” fornece a informação sobre quantas
vezes uma armadilha foi enviada. Este contador pode incluir outras armadilhas. 

# show snmp-server statistics

0 SNMP packets input

0 Bad SNMP version errors

0 Unknown community name

0 Illegal operation for community name supplied

0 Encoding errors

0 Number of requested variables

0 Number of altered variables

0 Get-request PDUs

0 Get-next PDUs

0 Get-bulk PDUs

0 Set-request PDUs (Not supported)



2 SNMP packets output

0 Too big errors (Maximum packet size 1500)

0 No such name errors

0 Bad values errors

0 General errors

0 Response PDUs

 2 Trap PDUs

O ID de mensagem usado em disparadores deste exemplo cada vez que um usuário executa um
comando. Cada vez que um comando " show " é emitido, o aumento contrário. 

Mostre o ajuste de registro

Da “o ajuste de registro mostra” fornece a informação sobre as mensagens enviadas por cada
destino. O registro da história indica os contadores para o SNMP traps. As estatísticas de registro
da armadilha são relacionadas aos contadores dos anfitriões do Syslog. 

# show logging setting

Syslog logging: enabled

Facility: 20

Timestamp logging: enabled

Hide Username logging: enabled

Standby logging: disabled

Debug-trace logging: disabled

Console logging: disabled

Monitor logging: disabled

Buffer logging: level debugging, 30 messages logged

Trap logging: level debugging, facility 20, 30 messages logged

Global TCP syslog stats::

NOT_PUTABLE: 0, ALL_CHANNEL_DOWN: 0

CHANNEL_FLAP_CNT: 0, SYSLOG_PKT_LOSS: 0

PARTIAL_REWRITE_CNT: 0

Permit-hostdown logging: disabled

 History logging: list syslog-list, 14 messages logged

Device ID: disabled

Mail logging: disabled

ASDM logging: disabled

Emita o comando da “fila de registro mostra” assegurar-se de que nenhuma mensagem esteja
sendo deixada cair. 

# show logging queue

Logging Queue length limit : 512 msg(s)

0 msg(s) discarded due to queue overflow

0 msg(s) discarded due to memory allocation failure

Current 0 msg on queue, 231 msgs most on queue

Informações Relacionadas

Mensagens do syslog da série de Cisco ASA●

Livro 1 CLI: Guia de configuração de CLI das operações gerais da série de Cisco ASA, 9.12●

Configurar o SNMP em dispositivos de FirePOWER NGFW●

/content/en/us/td/docs/security/asa/syslog/b_syslog/syslogs2.html
/content/en/us/td/docs/security/asa/asa912/configuration/general/asa-912-general-config/monitor-snmp.html#ID-2119-0000077c
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/ip/simple-network-management-protocol-snmp/213971-configure-snmp-on-firepower-ngfw-applian.html
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