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Introdução

Este original descreve a configuração para permitir o traceroute através da defesa da ameaça de
FirePOWER (FTD)

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Centro de gerenciamento de FirePOWER (FMC)●

Defesa da ameaça de FirePOWER (FTD)●

Componentes Utilizados

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

Este artigo é aplicável a todas as Plataformas de FirePOWER●

Defesa da ameaça de Cisco FirePOWER (FTD) que executa a versão de software 6.4.0●

Centro de gerenciamento de Cisco FirePOWER virtual (FMC) que executa a versão de
software 6.4.0

●

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 a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio



Traceroute para ajudá-lo a determinar a rota que os pacotes tomam a seu destino. Um traceroute
trabalha enviando pacotes de UDP a um destino em uma porta inválida. Porque a porta é inválida,
o Roteadores ao longo do caminho ao destino responde com um Time Exceeded Message ICMP
e relata esse erro ao ASA.

O traceroute mostra o resultado de cada ponta de prova enviada. Cada linha de saída
corresponde a um valor TTL na ordem crescente. Esta tabela explica os símbolos da saída.

Símbolo da saída Descrição

* Nenhuma resposta foi recebida para a ponta de prova dentro do
período de timeout.

nn msec Para cada nó, o Round-Trip Time (nos milissegundos) para o número
especificado de pontas de prova.

! N A rede ICMP é inacessível.
! H O host ICMP é inacessível.
! P O ICMP é inacessível.
! A ICMP proibido administrativamente.
? Erro ICMP desconhecido.

Àrevelia, o ASA não aparece em traceroutes como um lúpulo. Para fazê-lo aparecer, você precisa
de decrescer o tempo ao vivo nos pacotes que passam com o ASA e aumentam o limite de taxa
em mensagens que não chega a seu destino do ICMP.

Cuidado: Se você decresce o Time to Live, os pacotes com um TTL de 1 estão deixados
cair, mas uma conexão é aberta para a sessão na suposição que a conexão pôde conter
pacotes com um TTL maior. Note que alguns pacotes, tais como pacotes de hello de OSPF,
estão enviados com TTL=1, assim que decrescer o Time to Live pode ter consequências
inesperadas. Mantenha estas considerações na mente ao definir sua classe de tráfego.

Configurar

Etapa 1. Crie o ACL extendido que define a classe de tráfego para que o relatório do traceroute
precisa de ser permitido.

Entre a FMC GUI e navegue aos objetos > ao Gerenciamento > à lista de acessos do
objeto. Selecione prolongado do índice e adicionar um acesso prolongado novo List.Enter um
nome para o objeto, por exemplo, sob Traceroute_ACL, adicionar uma regra para permitir o
tráfego interessado e para salvar o, segundo as indicações da imagem:



Etapa 2. Configurar a regra da política de serviços que decresce o valor do tempo ao vivo.

Navegue às políticas > ao controle de acesso e edite então a política atribuída ao dispositivo.
Sob o guia avançada, edite a política de serviços da defesa da ameaça e adicionar então uma
regra nova de adicionam a aba da regra a seguir selecionam a caixa de seleção global para
aplicá-la globalmente e para clicá-la em seguida, segundo as indicações da imagem:

Navegue ao fluxo de tráfego > à lista de acesso extendida e escolha então o objeto da lista de
acesso extendida do menu Dropdown que foi criado em etapas precedentes. Clique agora em
seguida, segundo as indicações da imagem:



Selecione a caixa de seleção do decréscimo TTL da possibilidade e altere as outras opções de
conexão (opcionais). Clique agora o revestimento para adicionar a regra e então para clicar a
APROVAÇÃO e salvar as mudanças à política de serviços da defesa da ameaça, segundo as indicações
da imagem:



Uma vez que as etapas precedentes são terminadas, assegure para salvar a política do controle
de acesso.

  

Etapa 3. Aumente o limite de taxa nos mensagens que não chega a seu destino do ICMP
(opcionais).

Navegue aos dispositivos > aos ajustes da plataforma e então edite ou crie uma política nova dos
ajustes da plataforma da defesa da ameaça de FirePOWER e associe-a ao dispositivo. Agora
selecione o ICMP da tabela de índice e aumente o limite de taxa, por exemplo, a 50 (você pode
ignorar o tamanho de intermitência) e então clique a salvaguarda e continue distribuir a política ao
dispositivo, segundo as indicações da imagem:

Cuidado: Assegure-se de que destino ICMP inacessível (tipo 3) e tempo ICMP excedido
(tipo 11) esteja concedido da parte externa ao interior na política ACL ou ao Fastpath'ed na
política do PRE-filtro.

Verificar

Verifique a configuração de FTD CLI uma vez que a distribuição de política está completa:

FTD# show run policy-map

!

policy-map type inspect dns preset_dns_map

---Output omitted---

class class_map_Traceroute_ACL

set connection timeout idle 1:00:00

set connection decrement-ttl

class class-default

!

FTD# show run class-map



!

class-map inspection_default

---Output omitted---

class-map class_map_Traceroute_ACL

match access-list Traceroute_ACL

!

FTD# show run access-l Traceroute_ACL

access-list Traceroute_ACL extended permit object-group ProxySG_ExtendedACL_30064773500 any any

log

FTD#

Troubleshooting

Você pode tomar captações no ingresso e nas interfaces de saída FTD para que o tráfego
interessante pesquise defeitos mais a edição.

Dica: CSCvq79913, os pacotes do erro ICMP que estão sendo deixados cair para o
pdts_info nulo, asseguram para usar preferivelmente o prefilter para o ICMP para o tipo 3 e
o tráfego de retorno 11.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvq79913/?rfs=iqvred
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