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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 o segundo estágio do Troubleshooting do trajeto de dados de
FirePOWER: a camada (por aquisição de dados) DAQ.

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)

Série ASA-5500-X N/A

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


instalado.

FTD (tudo)

Aplica-se a todas as
Plataformas da
defesa da ameaça
de FirePOWER
(FTD)

Série ASA-5500-X,
Plataformas virtuais NGFW,
FPR-2100, FPR-9300, FPR-
4100

N/A

FTD
(NON-
SSP e
FPR-
2100)

Imagem FTD
instalada em um
ASA ou em uma
plataforma virtual

Série ASA-5500-X,
Plataformas virtuais NGFW,
FPR-2100

N/A

FTD
(SSP)

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

FPR-9300, FPR-4100 O 2100 Series não usa o gerente do
chassi FXO

Pesquisando defeitos a fase de FirePOWER DAQ

A camada (por aquisição de dados) DAQ é um componente de FirePOWER que traduza pacotes
em um formulário que o snort possa compreender. Segura inicialmente o pacote quando é
enviada para roncar. Consequentemente, se os pacotes ingressing mas não egressing o
dispositivo de FirePOWER ou o Troubleshooting do ingresso do pacote não rendeu resultados
úteis, o Troubleshooting DAQ pode ser útil.

Capturando o tráfego na camada DAQ

A fim conseguir alertar de qual para executar a captação, você deve primeiramente conectar
usando o SSH ao endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT SFR ou FTD.

Nota: No FPR-9300 e em 4100 dispositivos, entre conectam o ftd primeiramente, para
terminar acima no segundo > alerta. Você pode igualmente SSH no IP do gerente do chassi
FXO, a seguir para entrar conecte o console do módulo 1, seguido por conectam o ftd.

Este artigo explica como recolher capturas de pacote de informação a nível de FirePOWER DAQ.

Note como a sintaxe não é a mesma que o comando capture usado no ASA assim como o lado
de LINA da plataforma FTD. Está aqui um exemplo de uma captura de pacote de informação
DAQ executada de um dispositivo FTD:

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html


Como visto no tiro de tela acima, uma captação em PCAP ct.pcap chamado formato foi escrita ao
diretório de /ngfw/var/common (/var/common na plataforma SFR). Estes arquivos de captura
podem ser copiados fora do dispositivo de FirePOWER do > alerta usando os sentidos no
articlementioned acima.

Alternativamente, no centro de gerenciamento de FirePOWER (FMC) na versão 6.2.0 e mais
recente de FirePOWER, navegue aos dispositivos > ao Gerenciamento de dispositivos. Então,
clique sobre o ícone ao lado do dispositivo na pergunta, seguida pelo Troubleshooting
avançado > pela transferência do arquivo.

Você pode então dar entrada com o nome da transferência do arquivo de captura e do clique.

Como contornear FirePOWER

Se FirePOWER está vendo o tráfego, mas se determinou que os pacotes não egressing o
dispositivo ou lá é outro problema com o tráfego, a próxima etapa seria contornear a fase da
inspeção de FirePOWER para confirmar que um dos componentes de FirePOWER está deixando
cair o tráfego. Seguir é uma divisão da maneira a mais rápida de ter o desvio FirePOWER do

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html#anc5


tráfego nas várias Plataformas.

SFR - Coloque o módulo de FirePOWER no modo de monitor-Somente

No ASA que hospeda o SFR, você pode colocar o módulo SFR no modo de monitor-somente
através do comando line interface(cli) ASA ou do Cisco Adaptive Security Device Manager
(ASDM). Isto faz com que somente uma cópia dos pacotes vivos seja enviada ao módulo SFR. 

A fim colocar o módulo SFR no modo de monitor-somente através do ASA CLI, o mapa de classe
e o mapa de política usados para SFR reorientam devem primeiramente ser determinados
executando o comando do sfr da serviço-política da mostra. 

# show service-policy sfr

Global policy:

 Service-policy: global_policy

   Class-map: sfr

     SFR: card status Up, mode fail-open

       packet input 10000, packet output 9900, drop 100, reset-drop 0

A saída mostra que o mapa de política do global_policy está reforçando a ação falha-aberta do sfr
no mapa de classe do “sfr”.

Nota: o “falha-fim” é igualmente um modo em que o SFR pode ser executado, mas não é
porque de uso geral desde que obstrui todo o tráfego se o módulo SFR está para baixo ou
sem resposta.

A fim colocar o módulo SFR no modo de monitor-somente, você pode emitir estes comandos
negar a configuração atual SFR e incorporar a configuração do monitor-somente:

# configure terminal

(config)# policy-map global_policy

(config-pmap)# class sfr

(config-pmap-c)# no sfr fail-open

(config-pmap-c)# sfr fail-open monitor-only

INFO: The monitor-only mode prevents SFR from denying or altering traffic.

(config-pmap-c)# write memory

Building configuration...

Uma vez que o módulo foi colocado no modo de monitor-somente, pode-se verificar na saída do
sfr da serviço-política da mostra.

# sh service-policy sfr

Global policy:

 Service-policy: global_policy

   Class-map: sfr

     SFR: card status Up, mode fail-open monitor-only

       packet input 0, packet output 100, drop 0, reset-drop 0

Nota: Para colocar o módulo SFR de novo no modo inline, não emita nenhum comando de
monitor-somente falha-aberto do sfr do (configuração-pmap-C) # alerta mostrada acima,
seguido pelo sfr {falha-aberto | comando do falha-fim} que estava originalmente lá.



Alternativamente, você pode colocar o módulo no monitor-somente através do ASDM navegando
às regras da configuração > do Firewall > da política de serviços. Então, clique sobre a regra na
pergunta. Em seguida, vá à página das ações da regra e clique a aba da inspeção ASA
FirePOWER. Uma vez que lá, o monitor-somente pode ser selecionado.

Se a edição do tráfego permanece mesmo depois que o módulo SFR esteve confirmado para
reagir do modo do monitor-somente, o módulo de FirePOWER não está causando a edição. O
projétil luminoso do pacote pode então ser executado para diagnosticar mais edições a nível ASA.

Se a edição já não permanece, a próxima etapa seria pesquisar defeitos os componentes de
software de FirePOWER.

FTD (tudo) - Coloque grupos Inline no modo da TORNEIRA

Se o tráfego está passando com os pares da relação configurados em grupos inline, o grupo
inline pode ser colocado no modo da TORNEIRA. Isto faz com essencialmente que FirePOWER
não tome a ação no pacote vivo. Não se aplica ao roteador ou o modo transparente sem grupos
inline como o dispositivo deve alterar os pacotes antes de envia-os ao salto seguinte e não o
pode ser colocado em um modo de desvio sem tráfego deixando cair. Para roteado e o modo
transparente sem grupos inline, continue com a etapa do projétil luminoso do pacote.

Para configurar o modo da TORNEIRA da interface do utilizador FMC (UI), navegue aos
dispositivos > ao Gerenciamento de dispositivos, a seguir edite o dispositivo na pergunta. Sob os
grupos Inline catalogue, verifique fora a opção para ver se há o modo de TORNEIRA.

Se o modo da TORNEIRA resolve a edição, a próxima etapa seria pesquisar defeitos os
componentes de software de FirePOWER.

Se o modo da TORNEIRA não resolve a edição, a seguir a edição seria fora do software de



FirePOWER. O projétil luminoso do pacote pode então ser usado para diagnosticar mais a
edição.

Usando o projétil luminoso do pacote para pesquisar defeitos o
tráfego simulado

O projétil luminoso do pacote é uma utilidade que possa ajudar a identificar o lugar de uma queda
de pacote de informação. É um simulador, assim que executa um traço de um pacote artificial.

SFR - Execute o projétil luminoso do pacote em ASA CLI

Está aqui um exemplo de como executar o pacote-projétil luminoso no ASA CLI para o tráfego
SSH. Para informações mais detalhadas sobre da sintaxe do comando do projétil luminoso do
pacote, refira por favor esta seção no guia de referência de comando da série ASA.

No exemplo acima, nós vemos o módulo ASA e SFR permitindo os pacotes assim como a
informação util sobre como o ASA seguraria o fluxo de pacote de informação.

FTD (tudo) - Execute o projétil luminoso do pacote no FTD CLI

/content/en/us/td/docs/security/asa/asa-command-reference/I-R/cmdref2/p1.html


Em todas as Plataformas FTD, o comando do projétil luminoso do pacote pode ser executado do
FTD CLI. 



Neste exemplo, o projétil luminoso do pacote mostra a razão para a gota. Neste caso, é a lista
negra IP dentro da característica da inteligência de Segurança em FirePOWER que obstrui o
pacote. A próxima etapa seria pesquisar defeitos o componente de software individual de
FirePOWER que causa a gota.

Usando a captação com traço para pesquisar defeitos o tráfego
ao vivo

O tráfego ao vivo pode igualmente ser seguido através da captação com característica do traço,
que está disponível em todas as Plataformas através do CLI. Está abaixo um exemplo de
executar uma captação com traço contra o tráfego SSH.



Neste exemplo, o quarto pacote na captação foi seguido, desde que este é o primeiro pacote com
os dados do aplicativo definidos. Como mostrado, o pacote termina acima ser whitelisted pelo
snort, significando que nenhuma inspeção mais adicional do snort é necessária para o fluxo, e ser
reservada em geral.

Para obter mais informações sobre da captação com sintaxe do traço, refira por favor esta seção
no guia de referência de comando da série ASA.

FTD (tudo) - Captação running com traço em FMC GUI

Nas Plataformas FTD, a captação com traço pode ser executada no FMC UI. Para alcançar a
utilidade, navegue aos dispositivos > ao Gerenciamento de dispositivos.

Então, clique sobre o ícone ao lado do dispositivo na pergunta, seguida pelo Troubleshooting
avançado > pela captação w/Trace.

Está abaixo um exemplo de como executar uma captação com traço através do GUI.

/content/en/us/td/docs/security/asa/asa-command-reference/A-H/cmdref1/c1.html#pgfId-2226542
/content/en/us/td/docs/security/asa/asa-command-reference/A-H/cmdref1/c1.html#pgfId-2226542


Se a captação com traço mostra a causa da queda de pacote de informação, a próxima etapa
seria pesquisar defeitos os componentes de software individual.

Se não mostra claramente a causa da edição, a próxima etapa seria ao caminho rápido o tráfego.

Criando uma regra do caminho rápido de PreFilter em FTD

Em todas as Plataformas FTD, há uma política do PRE-filtro, que possa ser usada para desviar o
tráfego da inspeção de FirePOWER (snort). 

No FMC, isto é encontrado sob políticas > controle de acesso > Prefilter. A política do PRE-filtro
do padrão não pode ser editada, assim que uma política feita sob encomenda deverá ser criada.

Mais tarde, a política recém-criado de Prefilter precisa de ser associada com a política do controle
de acesso. Isto é configurado dentro do guia avançada da política do controle de acesso na seção
dos ajustes da política de Prefilter.



Está abaixo um exemplo de como criar uma regra do caminho rápido dentro de uma política de
Prefilter e verificar a contagem da batida.

Clique aqui para mais detalhes sobre a operação e a configuração de políticas de Prefilter.

Se adicionar uma política de PreFilter resolve a edição do tráfego, a regra pode ser deixada no
lugar se desejada. Contudo, nenhuma inspeção mais adicional é feita a esse fluxo. Um
Troubleshooting mais adicional do software de FirePOWER deverá ser executado.

Se adicionar a política de Prefilter não resolve a edição, o pacote com etapa do traço pode ser
executado outra vez para seguir o trajeto novo do pacote.

Dados a fornecer ao TAC

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


Dados Instruções
Saídas do
comando 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/118097-configure-
asa-00.html
Para FirePOWER: http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-
technote-sourcefire-00.html

Da “saída
da
tecnologia
mostra”
ASA

O log em ASA CLI e tem a sessão terminal salvar a um log. Incorpore o techcommand do theshow 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
que
inspeciona
o tráfego

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

Próxima etapa

Se se determinou que um componente de software de FirePOWER é a causa da edição, a
próxima etapa seria ordenar sistematicamente para fora cada componente, começando com a
inteligência de Segurança.

Clique aqui para continuar com o guia seguinte.

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