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Introdução

Este artigo é parte de uma série de artigos que explicam como pesquisar defeitos
sistematicamente o trajeto de dados em sistemas de FirePOWER para determinar se os
componentes de FirePOWER podem afetar o tráfego. Refira por favor o artigo da vista geral para
obter informações sobre da arquitetura de Plataformas e de links de FirePOWER aos outros
artigos do Troubleshooting do trajeto de dados.

Neste artigo, nós olharemos a primeira fase do Troubleshooting do trajeto de dados de
FirePOWER, a fase do ingresso do pacote.

Guia da plataforma

A tabela a seguir descreve as Plataformas cobertas por este artigo.

Nome de
código da
plataforma

Descrição
Plataformas de
hardware
aplicáveis

Notas

SFR ASA com o módulo dos serviços de
FirePOWER (SFR) instalado.

Série ASA-5500-
X N/A

FTD (NON- Imagem da defesa da ameaça de Série ASA-5500- N/A

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214572-firepower-data-path-troubleshooting-ove.html


SSP e
FPR-2100)

FirePOWER (FTD) instalada em uma
ferramenta de segurança adaptável (ASA)
ou em uma plataforma virtual

X, Plataformas
virtuais NGFW

FTD (SSP)
FTD instalado como um dispositivo lógico
em um sistema de operação elástico de
FirePOWER (FXO) baseou o chassi

FPR-9300, FPR-
4100, FPR-2100

O 2100 Series não usa
o gerente do chassi
FXO

Pesquisando defeitos a fase do ingresso 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 ou que o dispositivo é incapaz de criar
o pacote de saída (por exemplo, uma entrada de ARP faltante).

Identifique o tráfego na pergunta

A primeira etapa em pesquisar defeitos a fase do ingresso do pacote é isolar o fluxo e as relações
envolvidas no problema traficam. Isto inclui:

Informação de fluxo Informação da relação
Protocolo
Endereço IP de origem
Porta de origem
IP de destino
Porta do destino

Interface de ingresso
Interface de saída

Por exemplo:

TCP inside 172.16.100.101:38974 outside 192.168.1.10:80

Dica: Você não pode poder identificar a porta de origem exata desde que é frequentemente
diferente em cada fluxo, mas a porta do destino (server) deve bastar.

Verifique para ver se há eventos de conexão

Após ter obtido uma ideia do ingresso e da interface de saída o tráfego deve combinar assim
como a informação de fluxo, a primeira etapa a identificar se FirePOWER está obstruindo o fluxo
é verificar os eventos de conexão para ver se há o tráfego na pergunta. Estes podem ser vistos
no centro de gerenciamento de FirePOWER sob a análise > as conexões > os eventos

Nota: Antes de verificar eventos de conexão, assegure-se de que registrar esteja permitido
em suas regras da política do controle de acesso. Registrar é configurado na aba “de
registro” dentro de cada regra da política do controle de acesso assim como da aba da
inteligência de Segurança. Certifique-se que as regras suspeitas estão configuradas para
enviar os logs ao “visualizador de eventos”.



No exemplo acima, “edite a busca” é clicado e um IP original da fonte (iniciador) é adicionado
porque um filtro para ver os fluxos que eram detectados por FirePOWER. As mostras da coluna
de ação “permitem” este tráfego do host.

Se FirePOWER está obstruindo intencionalmente o tráfego, a ação contém a palavra “bloco”.
Clicar da “na ideia tabela dos eventos de conexão” fornece mais dados. Os seguintes campos nos
eventos de conexão podem ser notados se a ação é “bloco”:

- Razão

- Regra do controle de acesso

Isto, combinado com os outros campos no evento na pergunta, pode ajudar a reduzir para baixo
que o componente está obstruindo o tráfego.

Para obter mais informações sobre das regras do controle de acesso do Troubleshooting, você
pode clicar aqui.

Capturando pacotes no ingresso e nas interfaces de saída

Se não há nenhum evento ou FirePOWER está suspeitado ainda da obstrução apesar dos
eventos de conexão que indicam uma ação da regra de “reserva” ou “confie”, o Troubleshooting
do trajeto de dados continua.

Estão aqui as instruções em como executar uma captação do ingresso e do pacote de saída nas
várias Plataformas mencionadas acima:

SFR - Captação nas relações ASA

Desde que o módulo SFR é simplesmente um módulo que é executado no Firewall ASA, é o
melhor à primeira captação no ingresso e nas interfaces de saída do ASA certificar-se de que os
mesmos pacotes que o ingresso igualmente egressing.

Este artigo contém instruções em como executar as captações no ASA.

	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/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/118097-configure-asa-00.html


Se se determinou que os pacotes que ingressing o ASA não egressing, continuam à próxima fase
no Troubleshooting (a fase DAQ).

Nota: Se os pacotes são vistos na interface de ingresso ASA, pode vale verificando os
dispositivos conectados.

FTD (NON-SSP e FPR-2100) - Captação no ingresso e nas interfaces de saída

Capturar em um dispositivo NON-SSP FTD é similar à captura no ASA. Contudo, você pode
executar os comandos capture diretamente da alerta da inicial CLI. Ao pesquisar defeitos pacotes
descartado recomenda-se adicionar a opção do “traço” à captação.

Está aqui um exemplo de configurar uma captação do ingresso para o tráfego TCP na porta 22:

Se você adiciona a opção do “traço”, você pode então selecionar um pacote individual para seguir
através do sistema para ver como veio à sentença final. Igualmente ajuda a certificar-se de que
as alterações apropriadas estão feitas ao pacote tal como a alteração IP do Network Address
Translation (NAT) e de que a interface de saída apropriada esteve escolhida.





No exemplo acima, nós vemos que o tráfego o faz para roncar inspeção e que alcançou
finalmente uma sentença reservar e esteve passado em geral através do dispositivo. Desde que o
tráfego pode ser considerado nos ambos sentidos você pode ser certo o tráfego está correndo
através do dispositivo para esta sessão, assim que uma captação da saída não pode ser
precisada, mas você pode tomar um lá também para se certificar que o tráfego egressing
corretamente segundo as indicações das saídas de rastreamento. 

Nota: Se o dispositivo é incapaz de criar o pacote de saída, a ação do traço é ainda
“reserva” mas o pacote não é criado nem é visto na captação da interface de saída. Este é
muito um cenário comum onde o FTD não tenha uma entrada de ARP para o salto seguinte
ou o IP de destino (se este último é conectado diretamente). 

FTD (SSP) - Captação nas relações lógicas FTD

As mesmas etapas para gerar uma captura de pacote de informação em FTD como mencionado
acima podem ser seguidas em uma plataforma SSP. Você pode conectar usando o SSH no
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da interface lógica FTD e inscrever o
comando seguinte:

Firepower-module1> connect ftd

>

Você pode igualmente navegar ao shell do dispositivo lógico FTD do comando prompt FXO com
os comandos seguintes:

# connect module 1 console

Firepower-module1> connect ftd

>

Se FirePOWER 9300 é usado, o número de módulo pode variar segundo que módulo da
Segurança está sendo usado. Estes módulos podem apoiar até 3 dispositivos lógicos.

Se os multi-exemplos estão sendo usados, o exemplo ID deve ser incluído no comando do "
conectar ". O comando telnet pode ser usado para conectar ao mesmo tempo aos exemplos
diferentes.

# connect module 1 telnet

Firepower-module1>connect ftd ftd1

Connecting to container ftd(ftd1) console... enter "exit" to return to Boot CLI

>

Verifique para ver se há erros de interface

As edições do nível de interface podem igualmente ser verificadas durante esta fase. Isto é
especialmente útil se os pacotes faltam na captação da interface de ingresso. Se os erros de
interface são considerados, verificar os dispositivos conectados pode ser útil.

SFR - Verifique relações ASA

Desde que o módulo de FirePOWER (SFR) é basicamente uma máquina virtual que é executado
em um ASA, as relações reais ASA são verificadas para ver se há erros. Para informações



detalhadas sobre de verificar as estatísticas da relação no ASA, veja esta seção do guia de
referência de comando da série ASA.

FTD (NON-SSP e FPR-2100) - Verifique para ver se há erros de interface

Nos dispositivos NON-SSP FTD, > o comando show interface pode ser executado da alerta de
comando initial. A saída interessante é destacada no vermelho.

FTD (SSP) - Navegando o trajeto de dados para procurar erros de interface

As 9300 e 4100 Plataformas SSP têm uma interconexão interna da tela que segure
primeiramente os pacotes. 

/content/en/us/td/docs/security/asa/asa-command-reference/S/cmdref3/s7.html#pgfId-1497263


Vale para verificar se há alguma questão de interface no ingresso inicial do pacote. Estes são os
comandos ser executado no sistema CLI FXO a fim obter esta informação.

# connect module 1 telnet

Firepower-module1>connect ftd ftd1

Connecting to container ftd(ftd1) console... enter "exit" to return to Boot CLI

>

Este é um exemplo de saída.



Depois que a interconexão da tela segura o pacote em cima do ingresso, está enviada então às
relações que são atribuídas ao dispositivo lógico que hospeda o dispositivo FTD.

Está aqui um diagrama para a referência:

A fim verificar para ver se há todas as edições de nível de interface, inscreva os comandos



seguintes:

# connect module 1 telnet

Firepower-module1>connect ftd ftd1

Connecting to container ftd(ftd1) console... enter "exit" to return to Boot CLI

>

Este é um exemplo de emissor (possíveis problemas destacados no vermelho):

Se algum erro é considerado, o software real FTD pode ser verificado para ver se há erros de
interface também. 



A fim obter à alerta FTD, é primeiramente necessário navegar à alerta FTD CLI.

# connect module 1 telnet

Firepower-module1>connect ftd ftd1

Connecting to container ftd(ftd1) console... enter "exit" to return to Boot CLI

>

Para multi-exemplos:

# connect module 1 telnet

Firepower-module1>connect ftd ftd1

Connecting to container ftd(ftd1) console... enter "exit" to return to Boot CLI

>

Este é um exemplo de emissor.



Dados a fornecer ao centro de assistência técnica da Cisco
(TAC)
Dados Instruções
Screenshots
do evento
de conexão

Veja este artigo para instruções

“mostre
saída da
relação”

Veja este artigo para instruções

Capturas de
pacote de
informação

Para ASA/LINA: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-
firewalls/1180..
Para FirePOWER: http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-
appliances/11777..

Da “saída
da
tecnologia
mostra”
ASA

O log em ASA CLI e tem a sessão terminal salvar a um log. Inscreva o comando show tech e forneça então o
arquivo de saída da sessão terminal ao TAC.
Este arquivo pode ser salvar ao disco ou a um sistema do armazenamento externo com este comando.
show tech | reoriente disk0:/show_tech.log

Pesquise
defeitos o
arquivo do
dispositivo
de
FirePOWER

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-00.html

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/118097-configure-asa-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/118097-configure-asa-00.html
http://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html
http://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html
http://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/sourcefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-00.html


que
inspeciona
o tráfego

Próxima etapa: Pesquise defeitos a camada de FirePOWER
DAQ

Se é obscura se o dispositivo de FirePOWER está deixando cair pacotes, o dispositivo próprio de
FirePOWER pode ser contorneado para ordenar para fora imediatamente todos os componentes
de FirePOWER. Isto é especialmente útil em abrandar uma edição se o tráfego na pergunta
ingressing o dispositivo de FirePOWER mas não egressing.

Para continuar, para satisfazer reveja a próxima fase de Troubleshooting do trajeto de dados de
FirePOWER; FirePOWER DAQ. Clique aqui para continuar.

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