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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.

Este artigo cobre a quarta fase do Troubleshooting do trajeto de dados de FirePOWER, a política
do controle de acesso (ACP). Esta informação é aplicável a todas as Plataformas e versões
atualmente apoiadas de FirePOWER.

Pesquisando defeitos a fase da política do controle de acesso
(ACP)

Em linhas gerais, determinar que ACP ordena um fluxo está combinando deve ser
consideravelmente direta. Os eventos de conexão podem ser revistos para considerar que
regra/ação está sendo reforçada. Se isso não mostra claramente o que o ACP está fazendo com
o tráfego, debugar pode ser executado no comando line interface(cli) de FirePOWER.

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 à identificação se FirePOWER está obstruindo o
fluxo seria verificar os eventos de conexão para ver se há o tráfego na pergunta. Estes podem ser

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


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 ACP. 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”. Isto igualmente aplica-se à ação padrão. 

Clicando em “edite a busca” e filtrado por um IP original da fonte (iniciador) você pode ver os
fluxos que eram detectados por FirePOWER. As mostras da coluna de ação “permitem” o tráfego
deste host.

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

- Razão

- Regra do controle de acesso

Etapas rápidas da mitigação

A fim abrandar rapidamente uma edição que seja acreditada ser causada pelas regras ACP, o
seguinte pode ser executado:

Crie uma regra com a ação da “confiança” ou “permita” o tráfego na pergunta e coloque a na
parte superior mesma do ACP, ou sobretudo regras de bloqueio.

●

Desabilite temporariamente todas as regras com uma ação que contém a palavra “bloco”●

Se a ação padrão é ajustada “obstruir todo o tráfego”, comute-o temporariamente à
“descoberta da rede somente”

●

Nota: Estas mitigação rápidas exigem as alterações de política que não podem ser
possíveis em todos os ambientes. Recomenda-se à primeira tentativa usar o traço do
suporte de sistema para determinar que regra o tráfego está combinando antes de fazer



alterações de política.

Debugando o ACP

Um Troubleshooting mais adicional pode ser executado contra as operações ACP através do >
suporte de sistema Firewall-motor-debuga o utilitário de CLI.

Nota: Nas Plataformas de FirePOWER 9300 e 4100, o shell na pergunta pode ser
alcançado através dos comandos seguintes:

# conecte o console do módulo 1
Firepower-module1> conectam o ftd
>

Para multi-exemplos, o dispositivo lógico CLI pode ser alcançado com os comandos
seguintes.
# conecte o telnet do módulo 1
Firepower-module1> conectam o ftd ftd1
Conectar ao console do recipiente ftd(ftd1)… incorpora a “saída” para retornar para carreg o
CLI
>

O suporte de sistema Firewall-motor-debuga a utilidade tem uma entrada para cada pacote que
está sendo avaliada pelo ACP. Mostra o processo de avaliação da regra que ocorre, junto com
porque uma regra é combinada ou não combinada.

Nota: Na versão 6.2 e mais recente, a ferramenta do traço do suporte de sistema pode ser
executada. Usa os mesmos parâmetros mas inclui mais detalhes. Seja certo incorporar “y”
quando alertado com “Enable Firewall-motor-debugam demasiado?”.

Exemplo 1: O tráfego combina uma regra da confiança

No exemplo abaixo, o estabelecimento de uma sessão SSH é avaliado usando o suporte de
sistema Firewall-motor-debuga.

Este é o ACP que está sendo executado no dispositivo de FirePOWER.

O ACP tem três regras.

A primeira regra está confiando todo o tráfego de 192.168.0.7 com as portas do destino
usadas pelo SSH.

1.

A segunda regra inspeciona todo o tráfego originado de 10.0.0.0/8 em que os critérios dos2.



fósforos da rede basearam nos dados do encabeçamento XFF (como indicado pelo ícone ao
lado do objeto de rede)
A terceira regra confia todo o tráfego de 192.168.62.3 a 10.123.175.223.

No scenario de Troubleshooting, uma conexão de SSH de 192.168.62.3 a 10.123.175.22 está
sendo analisada.

A expectativa é que a sessão combina a regra 3" AC backup de servidor da confiança”. A
pergunta é, quantos pacotes se tomar para que esta sessão combine esta regra. Toda a
informação é precisada no primeiro pacote de determinar a regra AC ou os pacotes múltiplos são
exigidos, e se aquele é assim, quanto?

Em FirePOWER CLI, o seguinte é entrado para ver que o processo de avaliação da regra ACP.

>system support firewall-engine-debug

Please specify an IP protocol: tcp

Please specify a client IP address: 192.168.62.3

Please specify a client port:

Please specify a server IP address: 10.123.175.22

Please specify a server port: 22

Monitoring firewall engine debug messages

Dica: É o melhor completar tantos como parâmetros porque possível ao ser executado
Firewall-motor-debugar, de modo que somente o interessantes debuguem as mensagens
são imprimidas para selecionar.

No resultado do debug abaixo, você vê os primeiros quatro pacotes da sessão que está sendo
avaliada.

SYN

SYN, ACK

ACK

Primeiro pacote SSH (cliente ao server)

Esta é uma carta mais adicional ilustrando a lógica debugar.



Para este fluxo, toma 4 pacotes para que o dispositivo combine a regra.

Esta é uma explicação detalhada do resultado do debug.

Os começos do processo de avaliação ACP “inspecionam” a regra porque da “o ssh
confiança para na regra do host” não foi combinado porque o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT não combinou a exigência. Este é um fósforo rápido devido a toda
a informação necessária determinar se esta regra combinar esta presente no primeiro pacote
(IPs e as portas)

●

Não pode ser determinado se o tráfego combina “inspeciona” a regra até que o aplicativo
esteja identificado, desde que X-Enviar-para a informação (XFF) está encontrado no tráfego
de aplicativo HTTP, o aplicativo não estiver sabido ainda, assim que este põe a sessão em
um estado pendente para a regra 2, durante dados do aplicativo.

●

Uma vez que o aplicativo é identificado no quarto pacote, “inspecione” resultados da regra em
um NON-fósforo, desde que o aplicativo é SSH, um pouco do que o HTTP

●

Da “a regra do backup de servidor confiança” é combinada então, com base nos endereços
IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.

●

Em resumo, a conexão toma 4 pacotes para combinar a sessão porque tem que esperar o
Firewall para identificar o aplicativo desde que a regra 2 tem uma restrição de aplicativo nela.

Se a regra 2 tinha tido somente redes da fonte e não era XFF, a seguir este tomaria 1 pacote para
combinar a sessão.

Você deve sempre colocar camadas 1-4 regras sobretudo outras regras na política quando
possível enquanto estas regras exigem tipicamente 1 pacote tomar uma decisão. Contudo, você
pode igualmente observar que mesmo com apenas camadas que 1-4 o ordenam pode mais do
que apenas 1 pacote combinar uma regra AC, e a razão para esta é inteligência de Segurança
URL/DNS. Se você manda qualquer uma destes permitir, o Firewall tem que determinar o pedido
para todas as sessões que estão sendo avaliadas pela política AC porque tem que determinar se
são HTTP ou DNS. Então, deve determinar se permitir a sessão baseada nas listas negras.

Estão abaixo umas saídas truncadas do comando Firewall-motor-debugar, que tem os campos
relevantes destacados no vermelho. Note o comando usado para obter o nome do aplicativo que
é identificado.



Exemplo 2: O tráfego que combina uma regra da confiança é obstruído

Em algumas encenações, o tráfego pode ser obstruído apesar de combinar uma regra da
confiança no ACP. O exemplo abaixo avalia o tráfego com a mesmos política e anfitriões do
controle de acesso.

Como considerado acima, a saída Firewall-motor-debugar mostra que o tráfego combina uma
“confiança”, visto que os eventos de conexão mostram a ação do bloco devido a uma regra da
política da intrusão (determinada porque o bloco da intrusão das mostras da coluna da razão).

A razão que esta pode ocorrer é devido à política da intrusão usada antes que a regra do controle
de acesso esteja ajuste determinado no guia avançada no ACP. Antes que o tráfego poderia ser
confiado pela ação da regra, a política da intrusão na pergunta identificou uma compatibilidade de
padrão e deixou cair o tráfego. Contudo, a avaliação da regra ACP conduz a um fósforo da regra
da confiança, desde que os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT combinaram
os critérios da “da regra do backup de servidor confiança”.

A fim mandar o tráfego não se submeter à inspeção da política da intrusão, a regra da confiança
pode ser colocada acima do “inspeciona” a regra, que seria um melhor prática em qualquer dos
casos. Desde que a identificação do aplicativo é necessária para um fósforo e o NON-fósforo do
“inspeciona” a regra, a política da intrusão usada antes que a regra do controle de acesso esteja
determinada é usada para o tráfego que obtém avaliado pelo mesmos. Colocando da “a regra do
backup de servidor confiança” acima do “inspecione” a regra faz com que o tráfego combine a
regra quando o primeiro pacote é visto desde que a regra está baseada no endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT, que pode ser determinado no primeiro pacote.



Consequentemente, a política da intrusão usada antes que a regra do controle de acesso esteja
determinada não precisa de ser usada.

Cenário 3: Tráfego obstruído pela etiqueta do aplicativo

Nesta encenação, relatório dos usuários que cnn.com está sendo obstruído. Contudo, não há
nenhuma regra específica que obstrui o CNN. Os eventos de conexão, conjuntamente com
Firewall-motor-debugam a saída, mostram a razão para o bloco.

Primeiramente, os eventos de conexão têm uma caixa da informação ao lado dos campos do
aplicativo que mostre a informação sobre o aplicativo assim como como FirePOWER categoriza
disse o aplicativo.

Com esta informação na mente, Firewall-motor-debugar é sido executado. No resultado do
debug, o tráfego é obstruído com base na etiqueta do aplicativo.

Mesmo que não haja uma regra que obstrua explicitamente http://cnn.com, os anúncios de
indicadores etiquetados estão sendo obstruídos dentro da aba dos aplicativos de uma regra ACP.

http://cnn.com


Dados a fornecer ao TAC
Dados Instruções
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

o suporte de sistema
Firewall-motor-debugam
e a saída do sistema-
apoio-traço

Veja este artigo para instruções

Exportação da política
do controle de acesso

Navegue ao sistema > às ferramentas > à importação/exportação, selecione a política do controle de acesso e
clique o botão da exportação

Cuidado: Se o ACP contém uma política SSL, remova a política SSL do ACP antes de
exportar para evitar divulgar a informação sensível PKI

Próxima etapa: Pesquise defeitos a camada da política SSL

Se uma política SSL está no uso e o Troubleshooting da política do controle de acesso não
revelou a edição, a próxima etapa seria pesquisar defeitos a política SSL.

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