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Introdução

Este original  descreve um problema considerado para permitir  que os usuários obtenham o
acesso à característica em linha do multi-jogador de Xbox Live de Xbox quando conectado atrás
de um sensor FTD (defesa da ameaça de FirePOWER). Cada vez que você tenta estabelecer
uma conexão em linha do multi-jogador de Xbox, não trabalha através do sensor FTD.

Este problema está considerado depois que você migra os serviços de firewall de Cisco ASA
(ferramenta de segurança adaptável) a FirePOWER com FTD.

O propósito principal deste original é explicar como permitir que ao Xbox Live o tráfego em linha
do multi-jogador (túnel UDP 3544 do Teredo) trabalhe com o FTD.

Contribuído pelo cristão G. Hernández R., engenheiro de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento da configuração das regras do PRE-filtro de
Cisco FirePOWER.

Componentes Utilizados



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

Cisco FMC (centro de gerenciamento) de FirePOWER v6.2.3.1●

Cisco FTD v6.2.3.1●

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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

Informações de Apoio

A característica em linha do multi-jogador de Xbox Live para Xbox estabelece um túnel do Teredo
que use a porta 3544 UDP, apenas como confirmado no original seguinte de Microsoft Xbox:

Portas de rede usadas por Xbox Live no Xbox One

Problema: Tráfego em linha do Multi-jogador de Xbox Live (túnel
UDP 3544 do Teredo) obstruído por FTD

Confirma-se os sensores FTD obstrui o tráfego em linha do multi-jogador de Xbox Live (túnel UDP
3544 do Teredo) se você não usa as regras do PRE-filtro do padrão de fábrica do FMC:

Opte pela política do PRE-filtro vista do FMC GUI (interface gráfica de usuário):

Opte pela política do PRE-filtro vista de um sensor CLI FTD (interface da linha de comando):

> show access-list

https://support.xbox.com/en-US/xbox-one/networking/network-ports-used-xbox-live


access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096)

            alert-interval 300

access-list CSM_FW_ACL_; 8 elements; name hash: 0x4a69e3f3

access-list CSM_FW_ACL_ line 1 remark rule-id 9998: PREFILTER POLICY: Default Tunnel and

Priority Policy

access-list CSM_FW_ACL_ line 2 remark rule-id 9998: RULE: DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ line 3 advanced permit ipinip any any rule-id 9998 (hitcnt=0) 0xf5b597d6

access-list CSM_FW_ACL_ line 4 advanced permit 41 any any rule-id 9998 (hitcnt=0) 0x06095aba

access-list CSM_FW_ACL_ line 5 advanced permit gre any any rule-id 9998 (hitcnt=0) 0x52c7a066

access-list CSM_FW_ACL_ line 6 advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

(hitcnt=0) 0x46d7839e access-list CSM_FW_ACL_ line 7 advanced permit udp any range 1025 65535

any eq 3544 rule-id 9998 (hitcnt=0) 0xaf1d5aa5

Note: As regras acima do PRE-filtro das linhas 6 e 7, são as regras do PRE-filtro do padrão
pretendidas permitir o tráfego do túnel UDP 3544 do Teredo com o FTD.

Mas, o problema é que um FTD que não use a regra do PRE-filtro do padrão de fábrica, obstrua
ou põr este tráfego em linha do multi-jogador UDP 3544 de Xbox Live que vem de Xbox, isto está
confirmado com a ajuda de uma captura de pacote de informação ASP (trajeto acelerado da
Segurança) aplicada no FTD, apenas como segue:

> show access-list

access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096)

            alert-interval 300

access-list CSM_FW_ACL_; 8 elements; name hash: 0x4a69e3f3

access-list CSM_FW_ACL_ line 1 remark rule-id 9998: PREFILTER POLICY: Default Tunnel and

Priority Policy

access-list CSM_FW_ACL_ line 2 remark rule-id 9998: RULE: DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ line 3 advanced permit ipinip any any rule-id 9998 (hitcnt=0) 0xf5b597d6

access-list CSM_FW_ACL_ line 4 advanced permit 41 any any rule-id 9998 (hitcnt=0) 0x06095aba

access-list CSM_FW_ACL_ line 5 advanced permit gre any any rule-id 9998 (hitcnt=0) 0x52c7a066

access-list CSM_FW_ACL_ line 6 advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

(hitcnt=0) 0x46d7839e access-list CSM_FW_ACL_ line 7 advanced permit udp any range 1025 65535

any eq 3544 rule-id 9998 (hitcnt=0) 0xaf1d5aa5

Note: Você pode tentar permitir este tráfego com o FTD com um ACP (política do controle
de acesso) configurado para permitir o tráfego UDP 3544, após este, você confirmará as
mesmas gotas ASP será visto no FTD CLI.

Solução

Para permitir ao Xbox Live o tráfego em linha do multi-jogador (túnel UDP 3544 do Teredo) com o
FTD, você precisa de configurar uma regra do PRE-filtro, para este, você tem 4 opções para
configurar a regra do PRE-filtro exigida:

Configurar uma regra normal do PRE-filtro

Exemplo 1 

Configurar uma regra normal do PRE-filtro com analisam a ação para permitir o tráfego destinado
a UDP 3544 com o alguns como o destino:



Exemplo 2

Configurar uma regra normal do PRE-filtro com ação do caminho rápido para permitir o tráfego
destinado a UDP 3544 com o alguns como o destino:

Configurar uma regra do PRE-filtro do túnel

Exemplo 1 

Configurar uma regra do PRE-filtro do túnel com analisam a ação para permitir o tráfego
destinado a UDP 3544 com o alguns como o destino:

Exemplo 2

Configurar uma regra do PRE-filtro do túnel com ação do caminho rápido para permitir o tráfego
destinado a UDP 3544 com o alguns como o destino:

Note: As 4 opções mencionadas acima são trabalho confirmado muito bem no laboratório
TAC para permitir que o túnel do Teredo (UDP 3544) obtenha estabelecido com o FTD. A
intenção principal usar alguns como o endereço IP de destino para a configuração da regra
do PRE-filtro é devido aos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT diferentes
Xbox pode usar-se para conectar aos server em linha do multi-jogador de Microsoft.

Informações Relacionadas

Configuração e operação de políticas FTD Prefilter●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-management-center/212700-configuration-and-operation-of-ftd-prefi.html


Políticas de Prefiltering e de Prefilter●

Portas de rede usadas por Xbox Live no Xbox One●

/content/en/us/td/docs/security/firepower/622/configuration/guide/fpmc-config-guide-v622/prefiltering_and_prefilter_policies.pdf
https://support.xbox.com/en-US/xbox-one/networking/network-ports-used-xbox-live
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