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Introdução

A finalidade deste guia é ajudar rapidamente a identificar se um dispositivo da defesa da ameaça
de FirePOWER (FTD) ou uma ferramenta de segurança adaptável (ASA) com serviços de
FirePOWER estão causando um problema com tráfego de rede. Também, ajuda no redução
abaixo de que componentes de FirePOWER devem ser investigados e que dados devem ser
recolhidos antes de contratar o centro de assistência técnica da Cisco (TAC).

Lista todos os de artigos da série do trajeto de dados de FirePOWER pesquisando defeitos.

Fase 1 do Troubleshooting do trajeto de dados de FirePOWER: Ingresso do pacote

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214574-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Fase 2 do Troubleshooting do trajeto de dados de FirePOWER: Camada DAQ
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214575-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Fase 3 do Troubleshooting do trajeto de dados de FirePOWER: Inteligência de Segurança

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214574-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214574-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214575-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214575-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214576-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Fase 4 do Troubleshooting do trajeto de dados de FirePOWER: Política do controle de acesso
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214577-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Fase 5 do Troubleshooting do trajeto de dados de FirePOWER: Política SSL
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214581-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Fase 6 do Troubleshooting do trajeto de dados de FirePOWER: Autenticação ativa
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw-virtual/214608-firepower-
data-path-troubleshooting-phas.html

Fase 7 do Troubleshooting do trajeto de dados de FirePOWER: Política da intrusão
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214609-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Fase 8 do Troubleshooting do trajeto de dados de FirePOWER: Política da análise de rede

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/214610-firepower-data-path-
troubleshooting-phas.html

Pré-requisitos

Este artigo supõe que um tem uma compreensão básica de Plataformas FTD e ASA.●

O conhecimento do snort da aberta é recomendado, embora não exigido.●

Para uma lista completa da documentação de FirePOWER, incluindo Guias de Instalação e
Configuração, visite por favor a página da Documentação de Roadmap.

Visão geral arquitetural do trajeto de dados

A seguinte seção olha o trajeto de dados arquitetónico para várias Plataformas de FirePOWER.
Com a arquitetura na mente, nós transportar-nos-emos então sobre como determinar
rapidamente mesmo se o dispositivo de FirePOWER está obstruindo o fluxo de tráfego.

Nota: Este artigo não cobre os dispositivos do 7000 e 8000 Series de FirePOWER do
legado, nem a plataforma virtual NGIPS (NON-FTD). Para obter informações sobre de
pesquisar defeitos aquelas Plataformas, visite por favor nossa página dos TechNotes.

ASA com plataforma dos serviços de FirePOWER (módulo SFR)

A plataforma dos serviços de FirePOWER é referida igualmente como o módulo SFR. Esta é
basicamente uma máquina virtual que seja executado em Plataformas 5500-X ASA.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214576-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214576-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
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https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214577-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214581-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214581-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw-virtual/214608-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw-virtual/214608-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214609-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214609-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214610-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214610-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/roadmap/firepower-roadmap.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/defense-center/products-configuration-examples-list.html


A serviço-política no ASA determina que tráfego está sendo enviado ao módulo SFR. Há uma
camada do dataplane que seja usada para se comunicar com o motor por aquisição de dados de
FirePOWER (DAQ), que é usado para traduzir pacotes em uma maneira que o snort possa
compreender.

Defesa da ameaça de FirePOWER em ASA500-X e na
plataforma virtual FTD

A plataforma FTD consiste em uma única imagem que contém o código de Lina (ASA) e de
FirePOWER. Uma diferença principal entre esta e o ASA com plataforma do módulo SFR é que
há umas comunicações dos mais eficiente entre Lina e snort.



FTD em Plataformas SSP

Nos modelos das Plataformas do serviço de segurança (SSP), o software FTD é executado sobre
a plataforma do sistema de operação elástico de FirePOWER (FXO), que é um sistema de
operação subjacente (OS) usado para controlar o hardware do chassi e para hospedar os vários
aplicativos conhecidos como dispositivos lógicos.

Dentro da plataforma SSP, há algumas diferenças através dos modelos, como visto nos
diagramas e nas descrições abaixo.

Dispositivos de FirePOWER 9300 e 4100



Nas Plataformas de FirePOWER 9300 e 4100, os pacotes ingressing e egressing são segurados
por um interruptor posto pelo firmware FXO (interconexão da tela). Os pacotes são enviados
então às relações atribuídas ao dispositivo lógico (neste caso, FTD). Após o esse, o
processamento do pacote é o mesmo como é nas Plataformas NON-SSP FTD.

FirePOWER 2100 dispositivos



FirePOWER 2100 funções do dispositivo bem como as Plataformas NON-SSP FTD. Não contém
a camada da interconexão da tela que esta presente nos 9300 e 4100 modelos. Contudo, há uma
diferença principal nos dispositivos do 2100 Series comparados aos outros dispositivos, e aquela
é a presença dos circuitos integrados do aplicativo específicos (ASIC). Todas as características
tradicionais ASA (Lina) executadas no ASIC, e todas as características do Firewall da próxima
geração (NGFW) (snort, Filtragem URL, etc.) executadas na arquitetura x86 tradicional. A
maneira que Lina e o Snort comunicam nesta plataforma está sobre uma interconexão do
componente periférico expressa (PCIe) através de uma fila de pacote, ao contrário das outras
Plataformas que usam o acesso direto à memória (DMA) para enfileirar pacotes para roncar.

Nota: Os mesmos métodos para pesquisar defeitos as Plataformas FTD NON-SSP serão
seguidos na plataforma do FPR-2100.

Processo recomendado para pesquisar defeitos o trajeto de
dados de FirePOWER

Agora que nós cobrimos como identificar o tráfego original assim como a arquitetura do trajeto de



dados básicos em Plataformas de FirePOWER, nós olhamos agora os lugares específicos em
que os pacotes podem ser deixados cair. Há oito componentes básicos que são cobertos nos
artigos do trajeto de dados, que podem sistematicamente pesquisar defeitos para determinar
quedas de pacote de informação possíveis. Eles incluem:

Ingresso do pacote1.
Camada de FirePOWER DAQ2.
Inteligência de Segurança3.
Política do controle de acesso4.
Política SSL5.
Características de autenticação ativas6.
Política da intrusão (regras IPS)7.
Política da análise de rede (ajustes do PRE-processador do snort)8.

Nota: Estes componentes não são alistados no ordem de operação exato em FirePOWER
que processa, mas são pedidos de acordo com nossos pesquisar defeitos trabalhos
recomendados. Veja a ilustração abaixo para o trajeto real do diagrama do pacote.

Trajeto real do pacote com FTD

A ilustração abaixo mostra o trajeto real do pacote enquanto atravessa com FTD.

Caminho de pacote de informação do Snort

A ilustração abaixo mostra o trajeto do pacote através do motor do Snort.



Ingresso e saída do pacote

O primeiro passo de Troubleshooting do trajeto de dados é certificar-se de que não há nenhuma
gota que ocorre na fase do ingresso ou da saída do processamento do pacote. Se um pacote
ingressing mas não egressing, a seguir você pode ser certo que o pacote está sendo deixado cair
pelo dispositivo em algum lugar dentro do trajeto de dados.

Este artigo anda com como pesquisar defeitos o ingresso e a saída do pacote em sistemas de
FirePOWER.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214574-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


Camada de FirePOWER DAQ

Se se determinou que o pacote ingressing mas não egressing, a próxima etapa no
Troubleshooting do trajeto de dados deve estar na camada (por aquisição de dados) de
FirePOWER DAQ para certificar-se de que o tráfego na pergunta está sendo enviado a
FirePOWER para a inspeção e em caso afirmativo, se está sendo deixado cair ou alterado.

Este artigo olha como pesquisar defeitos também a manipulação inicial do tráfego por
FirePOWER o trajeto que está tomando durante todo o dispositivo.

Igualmente cobre como o dispositivo de FirePOWER pode ser contorneado completamente para
determinar se um componente de FirePOWER é responsável para a edição do tráfego.

Inteligência de Segurança

A inteligência de Segurança é o primeiro componente dentro de FirePOWER para inspecionar o
tráfego. Os blocos são neste nível muito fáceis de determinar enquanto registrar é permitido. Isto
pode ser determinado no FMC GUI navegando às políticas > ao controle de acesso > à política do
controle de acesso. Após ter clicado o ícone da edição ao lado da política na pergunta, navegue à
aba da inteligência de Segurança.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214575-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


Uma vez que registrar é permitido, você pode ver os eventos da inteligência de Segurança sob
eventos da inteligência do > segurança da análise > das conexões. Deve ser claro a respeito de
porque o tráfego está sendo obstruído.

Como uma etapa rápida da mitigação, você pode clicar com o botão direito na pergunta IP, URL
ou DNS que está sendo obstruída pela característica da inteligência de Segurança e escolher
uma opção do whitelist.

Se você suspeita que algo obtido incorretamente pôs na lista negra, ou em você queira pedir para
mudar a reputação que você pode abrir um bilhete diretamente com Cisco Talos no seguinte link:

https://www.talosintelligence.com/reputation_center/support

Você pode igualmente fornecer os dados ao TAC para relatar no que está sendo obstruído e
talvez para ter uma entrada removida de uma lista negra.

Para o Troubleshooting detalhado do componente da inteligência de Segurança, reveja por favor
o artigo do Troubleshooting do trajeto de dados relevantes.

Política do controle de acesso

Se se determinou que a característica da inteligência de Segurança não está obstruindo o tráfego,
a etapa recomendada seguinte é pesquisar defeitos as regras da política do controle de acesso
para considerar se uma regra com uma ação do “bloco” está deixando cair o tráfego.

https://www.talosintelligence.com/reputation_center/support
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214576-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


Recomenda-se começar usar o comando “Firewall-motor-para debugar” ou capturar com traço.
Geralmente, estas ferramentas podem dar-lhe a resposta imediatamente e dizer-lhe que regra o
tráfego está batendo e para que razões.

Execute a eliminação de erros em FirePOWER CLI para ver que regra está obstruindo o
tráfego (se certifique incorporar tantos como parâmetros como possíveis) através do
comando seguinte: > o suporte de sistema Firewall-motor-debuga

●

O resultado do debug pode ser fornecido ao TAC para a análise●

Está abaixo algum exemplo de saída, descrevendo a avaliação da regra para o tráfego que
combina uma regra do controle de acesso com a ação de “reserva”:

Se você é incapaz de determinar que regra do controle de Acess (AC) está sendo combinada, ou
você é incapaz de determinar se a política AC é o problema usando as ferramentas acima, estão
abaixo algumas etapas básicas para pesquisar defeitos a política do controle de acesso (note
estas opções não são a primeira opção porque exigem alterações de política/distribuem):

Enable que registra para algumas regras com uma ação do “bloco”●

Se você ainda não vê que os eventos de conexão para o tráfego e ele estão sendo
obstruídos, crie em seguida uma regra da confiança para o tráfego na pergunta como uma
etapa da mitigação

●

Se a regra da confiança para o tráfego ainda não resolve a edição mas você ainda suspeita
que a política AC é culpada, seguinte, crie uma política vazia nova do controle de acesso se
possível, usando uma ação padrão a não ser o “bloco todo o tráfego”

●



Para o Troubleshooting detalhado da política do controle de acesso, reveja por favor o artigo do
Troubleshooting do trajeto de dados relevantes.

Política SSL

Se a política SSL está sendo usada, é possível que pode obstruir o tráfego. Estão abaixo algumas
etapas básicas para pesquisar defeitos a política SSL:

Enable que registra para todas as regras, incluindo a “ação padrão”●

Verifique a aba das ações de Undecryptable para ver se uma opção é ajustada para obstruir
o tráfego

●

Nos eventos de conexão secione, verifique todos os campos com o “SSL” no nome
A maioria são desabilitados à revelia e precisam de ser permitidos no visor dos eventos de
conexão clicando na cruz ao lado de todo o nome de coluna

●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214577-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


Crie uma política vazia SSL com não decifram como a ação padrão como uma etapa da
mitigação

●

Remova a política SSL da política do controle de acesso como uma etapa da mitigação
Isto é ajustado no guia avançada

●

A política SSL é suspeitada do tráfego deixando cair, os eventos de conexão junto com a
configuração das normas pode ser enviado ao TAC.

Para um Troubleshooting mais detalhado da política SSL, reveja por favor o artigo do
Troubleshooting do trajeto de dados relevantes.

Autenticação ativa

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214581-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


Quando usada em uma política da identidade, a autenticação ativa tem a capacidade para deixar
cair o tráfego que deve ser permitido se algo vai mal. A característica de autenticação ativa
própria pode diretamente impactar todo o tráfego HTTP/HTTPS porque se se determina que nós
precisamos de autenticar um usuário, toda a esta acontece sobre o protocolo HTTP somente. Isto
significa que a autenticação ativa não deve impactar outros serviços de rede (tais como o DNS, o
ICMP, etc.) a menos que você tiver o controle de acesso específico ordenar que o bloco baseado
no usuário, e os usuários são incapazes de autenticar com os serviços de autenticação ativos no
FTD. Contudo, este não seria um problema direto da característica de autenticação ativa, mas um
resultado dos usuários que não podem autenticar e que têm uma política que obstruísse usuários
não-autenticados.

Uma etapa rápida da mitigação seria desabilitar toda a regra dentro da política da identidade com
a ação “da autenticação ativa”.

Também, certifique-se de que nenhuma regras com “ação da autenticação passiva” não têm do
“autenticação ativa uso se a autenticação passiva não pode identificar a opção do usuário”
verificada.

Mais Troubleshooting mais detalhado da autenticação ativa, revê por favor o artigo do
Troubleshooting do trajeto de dados relevantes.

Política da intrusão

Uma política da intrusão pôde deixar cair o tráfego ou causar a latência da rede. Uma política da
intrusão pode ser usada em um dos seguintes três lugares dentro da política do controle de
acesso:

Em uma regra do controle de acesso, dentro da aba da “inspeção”●

Na ação padrão●

No guia avançada, nas políticas da análise de rede e da intrusão > na política da intrusão
usada antes da regra do controle de acesso é a seção determinada

●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw-virtual/214608-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


Para ver se uma regra da política da intrusão está obstruindo o tráfego, navegue à página da
análise > das intrusões > dos eventos no FMC. A ideia da tabela da opinião dos eventos da
intrusão fornece a informação sobre os anfitriões envolvidos nos eventos. Veja por favor o artigo
do Troubleshooting do trajeto de dados relevantes na informação que refere-se a análise do
evento.

A primeira etapa recomendada a determinar se uma assinatura da política da intrusão (IPS) está
obstruindo o tráfego seria utilizar > característica do traço do suporte de sistema do CLI do FTD.
Este comando debug trabalha de forma semelhante como Firewall-motor-debuga, e igualmente
dá-lhe a opção para permitir Firewall-motor-debuga ao lado do traço. 

A ilustração abaixo mostra um exemplo de usar a ferramenta do traço do suporte de sistema onde
o resultado mostrou que um pacote era obstruído devido a uma regra da intrusão. Isto dá-lhe
todos os detalhes tais como o GID (identificador do grupo), SID (identificador da assinatura), a
SESTA (política) da análise de rede ID e o IPS ID assim que você pode ver exatamente que
política/regra está obstruindo este tráfego.

Se você é incapaz de determinar que o IPS está obstruindo das saídas de rastreamento, mas
você suspeita que são deixar cair IPS devido a uma política feita sob encomenda da intrusão,
você pode substituir a política da intrusão com “uma política equilibrada da Segurança e da
Conectividade” ou “Conectividade sobre uma política da Segurança”. Estes são Cisco-forneceram
políticas da intrusão. Se fazendo essa mudança, resolve a edição, a seguir o prévio usado da
intrusão política feita sob encomenda pode ser pesquisado defeitos pelo TAC. Se uma política de
Cisco do padrão é usada já você pode tentar mudar o padrão a um menos seguro como estes
tem menos regras, assim que pode ajudar o estreito o espaço. Por exemplo, se o tráfego é
obstruído e você está usando uma política equilibrada, a seguir você comuta à Conectividade
sobre a política de segurança e o problema parte, ele é provável que havia uma regra na política
equilibrada que deixa cair o tráfego que não é ajustado para deixar cair na Conectividade sobre a
política de segurança.

As seguintes mudanças podem ser feitas dentro da política do controle de acesso para eliminar
todas as possibilidades do bloco da inspeção da política da intrusão (se recomenda fazer como
menos mudanças como possível a respeito de não alterar sua eficácia da Segurança, assim que



fatura de regras visadas AC para o tráfego na pergunta são recomendadas, ao contrário de
desabilitar o IPS na política inteira):

Em todas as regras do controle de acesso (ou apenas em regras que o tráfego específico
está combinando que é impactado), remova a política da intrusão da aba da inspeção

●

No guia avançada, nas políticas da análise de rede e da intrusão > na política da intrusão
usada antes que a regra do controle de acesso esteja seção determinada, escolha de “a
política nenhum Active das regras”.

●

Se isso ainda não resolve a edição, mova-se adiante para a pesquisa de defeitos da política da
análise de rede.

Mais Troubleshooting mais detalhado dos recursos de política da intrusão, revê por favor o artigo
do Troubleshooting do trajeto de dados relevantes.

Política da análise de rede

A política da análise de rede (SESTA) contém ajustes do PRE-processador de FirePOWER,
alguns de que pode deixar cair o tráfego. A primeira etapa recomendada para pesquisar defeitos
isto é a mesma que para o Troubleshooting IPS, que é usar > ferramenta do traço do suporte de
sistema a tentar encontrar o que no snort está obstruindo o tráfego. Veja da “a seção da política
intrusão” acima para obter mais informações sobre destes ferramenta e exemplo de uso.

Para abrandar rapidamente possíveis problemas com a SESTA, as seguintes etapas podem ser
executadas:

Se uma SESTA feita sob encomenda está sendo usada, substitua-a com “Segurança e
Conectividade” ou “Conectividade equilibrada sobre uma política da Segurança”

●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214609-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214609-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


Se alguma “regulamentação aduaneira” está sendo usada, certifique-se ajustar a SESTA a
um dos padrões mencionados acima

●

Se alguma regra do controle de acesso usa uma política do arquivo, remova-a
temporariamente como uma política do arquivo pode permitir ajustes do PRE-processador na
parte posterior que não será refletida no GUI

●

Um Troubleshooting mais detalhado dos recursos de política da análise de rede pode ser
revisto neste artigo.

Informações Relacionadas

Links à documentação de FirePOWER

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/roadmap/firepower-roadmap.html

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214610-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/roadmap/firepower-roadmap.html
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