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Introdução

Este original descreve uma explicação detalhada para compreender os conceitos e os elementos
do núcleo de um desenvolvimento da defesa da ameaça de FirePOWER (FTD) no modo
transparente do Firewall (TFW). Este artigo igualmente fornece ferramentas úteis e
procedimentos para os problemas mais comuns relativos à arquitetura transparente do Firewall. 

Contribuído por Cesar López e editado por Yeraldin Sánchez, engenheiros de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:



Conhecimento transparente do modo de firewall de Cisco FTD●

Conceitos do Hot Standby Router Protocol (HSRP)●

Protocolos do Address Resolution Protocol (ARP) e do Internet Control Message Protocol
(ICMP)

●

Éaltamente recomendado que a seção transparente ou roteado do manual de configuração de
FirePOWER do modo de firewall está lida para compreender melhor os conceitos descritos neste
original. 

Componentes Utilizados

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

Versão 6.3.0.4 de Cisco FirePOWER 4120 FTD●

Versão 6.3.0.4 do centro de gerenciamento de Cisco FirePOWER (FMC)●

Versão 16.3.9 de Cisco ASR1001 IOS-XE●

Versão 16.9.3 do Cisco catalyst 3850 IOS-XE ●

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.

Conceitos avançados do Firewall transparente

Tabela de endereço MAC

Quando um Firewall no modo roteado confiar na tabela de roteamento e na tabela ARP para
determinar a interface de saída e os dados necessários enviar um pacote ao lúpulo seguinte, o
modo TFW usa a tabela do MAC address para poder determinar a interface de saída que é usada
para enviar um pacote a seu destino. O Firewall olha o campo do MAC address do destino do
pacote que está sendo processado e procura-o por uma entrada que liga este endereço com uma
relação.

A tabela do MAC address tem estes campos.

> show mac-address-table

interface mac address type Age(min) bridge-group

------------------------------------------------------------------------------------------------

----

Outside 0050.56a5.6d52 dynamic 1 1

Inside 0000.0c9f.f014 dynamic 3 1

Relação - Este campo guarda o nome da relação de onde este MAC address era
dinamicamente instruído ou configurado estaticamente

●

MAC address - Registro do MAC address a armazenar●

tipo - Método usado para aprender a entrada. Pode ser dinâmica ou estática ●

Age(min) - Temporizador decrescente nos minutos que indicam o tempo deixado antes que a
entrada está marcada como mortos. Este temporizador aplica-se somente para aprender
dinamicamente entradas

●

ponte-grupo - A identificação de grupo de bridge a relação pertence a●

A decisão de encaminhamento de pacote de informação é similar a um interruptor mas há uma
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diferença muito importante quando se trata de uma entrada faltante na tabela de MAC. Em um
interruptor, o pacote é transmitido através de todas as relações exceto a interface de ingresso
mas no TFW, se um pacote é recebido e não há nenhuma entrada para o MAC address do
destino, o pacote é deixado cair. É rejeitado com código acelerado dst-l2_lookup-fail da gota do
trajeto da Segurança (ASP). 

FTD63# show cap icmpin trace pack 1

7 packets captured

1: 00:20:22.338391 802.1Q vlan#20 P0 10.10.10.5 > 20.20.20.5 icmp: echo request

Result:

input-interface: Inside

input-status: up

input-line-status: up

Action: drop

Drop-reason: (dst-l2_lookup-fail) Dst MAC L2 Lookup Failed

Esta circunstância acontece sempre para o primeiro pacote em um ambiente com a
aprendizagem dinâmica permitida e sem entradas estáticas para um destino se o MAC address
não foi considerado antes em um pacote como um endereço MAC de origem.

Uma vez que a entrada é adicionada à tabela do MAC address, o próximo pacote pode ser
permitido condicionado aos recursos de firewall permitidos.

FTD63# show cap icmpin trace pack 2

7 packets captured

2: 00:20:27.329206 802.1Q vlan#20 P0 10.10.10.5 > 20.20.20.5 icmp: echo request

Phase: 1

Type: L2-EGRESS-IFC-LOOKUP

Subtype: Destination MAC L2 Lookup

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

Destination MAC lookup resulted in egress ifc Outside

Cuidado: A consulta MAC é a primeira fase nas ações tomadas pelo Firewall. Ter as
consultas L2 falhadas devidas das gotas constantes pode conduzir à perda de pacotes
relevante e/ou à inspeção incompleta do motor da detecção. O emprego confia na
capacidade do protocolo ou do aplicativo de retransmitir.  

Baseado no indicado acima, é sempre preferível ter uma entrada aprendida antes de toda a
transmissão. O TFW tem os mecanismos múltiplos para aprender uma entrada.

Tabela do MAC address que aprende opções

Entradas estáticas

Os endereços MAC podem manualmente ser adicionados para fazer sempre ao uso do Firewall a
mesma relação para essa entrada específica. Esta é uma opção válida para as entradas que não
são susceptíveis mudar. Esta é uma opção comum quando o MAC estático overwritten a nível da
configuração ou por uma característica no lúpulo seguinte.



Por exemplo, em uma encenação aonde o MAC address do gateway padrão esteja indo sempre
ser o mesmo em um roteador de Cisco como seja adicionado manualmente à configuração ou se
o endereço MAC virtual hsrp está indo permanecer o mesmo.

A fim configurar entradas estáticas em FTD controlado por FMC, você pode clicar sobre a
relação/Subinterface Edit > avançou > ARP e MAC e clica sobre a configuração Add MAC. Isto
adiciona uma entrada para a relação específica que está sendo editada da seção dos dispositivos
> do Gerenciamento de dispositivos > das relações. 

Aprendizagem dinâmica baseada no endereço MAC de origem

Este método é similar a que interruptor faz para povoar a tabela do MAC address. Se um pacote
tem um endereço MAC de origem que não seja parte das entradas de tabela MAC para a relação
ele foi recebido, uma entrada nova está adicionada à tabela. 

Aprendizagem dinâmica baseada na ponta de prova ARP

Se um pacote chega com um MAC address do destino que não seja parte da tabela de MAC e o
IP de destino é parte da mesma rede que o Bridge Virtual Interface (BVI), o TFW tenta aprendê-lo
que envia um pedido ARP através de todas as relações do ponte-grupo. Se uma resposta ARP é
recebida de algumas das relações do grupo de bridge, está adicionada então à tabela de MAC.
Note isso, como se mencionou acima, quando não houver nenhuma resposta a esse pedido ARP,
todos os pacotes é deixado cair com código dst-l2_lookup-fail ASP.

Aprendizagem dinâmica baseada na sonda ICMP

Se um pacote chega com um MAC address do destino que não seja parte da tabela de MAC e o



IP de destino não é parte da mesma rede que o BVI, uma requisição de eco ICMP está enviada
com iguais de um valor do tempo ao vivo (TTL) a 1. O Firewall espera um Time Exceeded
Message ICMP aprender o MAC address do seguinte-lúpulo. 

Temporizador de duração da tabela do MAC address

O temporizador de duração da tabela do MAC address é ajustado aos minutos 5 para cada
entrada aprendida. Este valor de timeout tem duas fases diferentes. 

Primeira fase do intervalo da idade 

Durante os primeiros 3 minutos, o valor da idade de entrada de MAC não é refrescado a menos
que um pacote da resposta ARP que passa com o Firewall com os iguais do endereço MAC de
origem a uma entrada na tabela do MAC address. Esta circunstância exclui as respostas ARP
destinadas aos IP address do grupo de bridge. Isto significa que todo o outro pacote que não for
uma resposta ARP da através--caixa está ignorado durante os primeiros 3 minutos. 

Neste exemplo, há um PC com um IP address de 10.10.10.5 que envia um sibilo a 10.20.20.5. O
endereço IP de Gateway para 10.20.20.5 é 10.20.20.3 com MAC address 0000.0c9f.f014.

O PC do destino cria uma atualização ARP cada 25 segundos que fazem com que os pacotes
ARP constantes atravessem o Firewall. 

FTD63# show mac-address-table

interface mac address type Age(min) bridge-group

------------------------------------------------------------------------------------------------

----

Inside 00fc.baf3.d680 dynamic 3 1

Outside 0050.56a5.6d52 dynamic 5 1

Inside 0000.0c9f.f014 dynamic 5 1

Outside 40a6.e833.2a05 dynamic 4 1

Uma captura de pacote de informação que filtra pacotes ARP é usada para combinar estes
pacotes. 

> show capture

capture arp type raw-data ethernet-type arp interface Inside [Capturing - 1120 bytes]

>show capture arp

12 packets captured

1: 23:04:52.142524 802.1Q vlan#20 P0 arp who-has 10.20.20.3 (0:0:c:9f:f0:14) tell 10.20.20.5

2: 23:04:52.142952 802.1Q vlan#20 P0 arp reply 10.20.20.3 is-at 0:0:c:9f:f0:14

3: 23:04:52.145057 802.1Q vlan#20 P0 arp who-has 10.20.20.3 (0:0:c:9f:f0:14) tell 10.20.20.5

4: 23:04:52.145347 802.1Q vlan#20 P0 arp reply 10.20.20.3 is-at 0:0:c:9f:f0:14

5: 23:05:16.644574 802.1Q vlan#20 P0 arp who-has 10.20.20.3 (0:0:c:9f:f0:14) tell 10.20.20.5

6: 23:05:16.644940 802.1Q vlan#20 P0 arp reply 10.20.20.3 is-at 0:0:c:9f:f0:14

7: 23:05:16.646756 802.1Q vlan#20 P0 arp who-has 10.20.20.3 (0:0:c:9f:f0:14) tell 10.20.20.5

8: 23:05:16.647015 802.1Q vlan#20 P0 arp reply 10.20.20.3 is-at 0:0:c:9f:f0:14

9: 23:05:41.146614 802.1Q vlan#20 P0 arp who-has 10.20.20.3 (0:0:c:9f:f0:14) tell 10.20.20.5

10: 23:05:41.146980 802.1Q vlan#20 P0 arp reply 10.20.20.3 is-at 0:0:c:9f:f0:14

11: 23:05:41.148734 802.1Q vlan#20 P0 arp who-has 10.20.20.3 (0:0:c:9f:f0:14) tell 10.20.20.5

12: 23:05:41.149009 802.1Q vlan#20 P0 arp reply 10.20.20.3 is-at 0:0:c:9f:f0:14



A entrada para 000.0c9f.4014 fica em 5 e nunca vai abaixo desse número. 

> show mac-address-table

interface mac address type Age(min) bridge-group

------------------------------------------------------------------------------------------------

----

Inside 00fc.baf3.d680 dynamic 3 1

Outside 0050.56a5.6d52 dynamic 5 1

Inside 0000.0c9f.f014 dynamic 5 1

Outside 40a6.e833.2a05 dynamic 4 1

Segundo estágio do intervalo da idade

Durante os últimos 2 minutos, a entrada cai em um período de tempo onde o endereço seja
considerado envelhecido para fora.

> show mac-address-table

interface mac address type Age(min) bridge-group

------------------------------------------------------------------------------------------------

----

Inside 00fc.baf3.d680 dynamic 5 1

Outside 0050.56a5.6d52 dynamic 3 1

Inside 0000.0c9f.f014 dynamic 2 1

Outside 40a6.e833.2a05 dynamic 3 1

A entrada não é removida ainda e se qualquer pacote com o endereço MAC de origem que
combina a entrada de tabela, incluindo pacotes da à--caixa, é detectado, a entrada da idade é
refrescada de volta aos minutos 5. 

Neste exemplo, um sibilo é enviado dentro do este 2 minutos para forçar o Firewall para enviar
seu próprio pacote ARP.

> ping 10.20.20.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.20.20.3, timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

A entrada de endereço MAC é ajustada de volta aos minutos 5. 

> show mac-address-table

interface mac address type Age(min) bridge-group

------------------------------------------------------------------------------------------------

----

Inside 00fc.baf3.d680 dynamic 4 1

Outside 0050.56a5.6d52 dynamic 2 1

Inside 0000.0c9f.f014 dynamic 5 1

Outside 40a6.e833.2a05 dynamic 5 1

Tabela ARP

Primeiramente, é essencial compreender que a tabela do MAC address é inteiramente
independente da tabela ARP. Quando os pacotes ARP enviados pelo Firewall para refrescar uma
entrada de ARP puderem, ao mesmo tempo para refrescar a tabela do MAC address, estes
refrescam processos são tarefa separada e cada um tem seus próprios intervalos e
circunstâncias. 



Mesmo se a tabela ARP não é usada para determinar o seguinte-lúpulo da saída como no modo
roteado, é importante compreender que o efeito dos pacotes ARP gerados e destinados à
identidade IPs do Firewall pode ter em um desenvolvimento transparente.

As entradas de ARP estão usadas para propósitos do gerenciamento e adicionadas somente à
tabela se uns recursos de gerenciamento ou uma tarefa a exigem. Como exemplo de umas
tarefas de gerenciamento, se um grupo de bridge tem um IP address, este IP pode ser usado
para sibilar o destino.

> show ip

Management-only Interface: Ethernet1/4

System IP Address:

no ip address

Current IP Address:

no ip address

Group : 1

Management System IP Address:

ip address 10.20.20.4 255.255.255.0

Management Current IP Address:

ip address 10.20.20.4 255.255.255.0

Se o destino está na mesma sub-rede como o IP do grupo de bridge, força um pedido ARP e se
uma resposta ARP válida é recebida, a entrada IP/MAC é armazenada na tabela ARP. 

> show arp

Inside 10.20.20.3 0000.0c9f.f014 6

Ao contrário da tabela do MAC address, o temporizador que acompanha a relação/objetiva tripla
do IP address/MAC address é um valor crescente.

> show arp

Inside 10.20.20.3 0000.0c9f.f014 1

>show arp

Inside 10.20.20.3 0000.0c9f.f014 2

>show arp

Inside 10.20.20.3 0000.0c9f.f014 3

>show arp

Inside 10.20.20.3 0000.0c9f.f014 4

Quando o temporizador alcança um n - 30 avaliam onde n é o intervalo configurado ARP (com um
padrão de 14400 segundos), o Firewall enviam um pedido ARP refrescar a entrada. Se uma
resposta ARP válida é recebida, a entrada está guardada e o temporizador vai para trás a 0.

Neste exemplo, o arp timeout foi reduzido a 60 segundos.

> show running-config arp

arp timeout 60

arp rate-limit 32768

Este intervalo está disponível para ser configurado na aba dos dispositivos > dos ajustes > dos
intervalos da plataforma em FMC, segundo as indicações da imagem. 



Desde que o intervalo é 60 segundos, um pedido ARP é enviado cada 30 segundos (60 - 30 =
30). 

> show capture arp

8 packets captured

1: 21:18:16.779729 802.1Q vlan#20 P0 arp who-has 10.20.20.3 tell 10.20.20.4

2: 21:18:16.780111 802.1Q vlan#20 P0 arp reply 10.20.20.3 is-at 0:0:c:9f:f0:14

3: 21:18:46.779744 802.1Q vlan#20 P0 arp who-has 10.20.20.3 tell 10.20.20.4

4: 21:18:46.780126 802.1Q vlan#20 P0 arp reply 10.20.20.3 is-at 0:0:c:9f:f0:14

5: 21:19:16.779744 802.1Q vlan#20 P0 arp who-has 10.20.20.3 tell 10.20.20.4

6: 21:19:16.780111 802.1Q vlan#20 P0 arp reply 10.20.20.3 is-at 0:0:c:9f:f0:14

7: 21:19:46.779729 802.1Q vlan#20 P0 arp who-has 10.20.20.3 tell 10.20.20.4

8: 21:19:46.780126 802.1Q vlan#20 P0 arp reply 10.20.20.3 is-at 0:0:c:9f:f0:14

A entrada de ARP é refrescada então cada 30 segundos.

> show arp

Inside 10.20.20.3 0000.0c9f.f014 29

>show arp

Inside 10.20.20.3 0000.0c9f.f014 0

Pesquise defeitos pontas

Direção de tráfego



Uma das coisas as mais difíceis a seguir para baixo em um TFW é o sentido de fluxo de tráfego.
Compreender como os fluxos de tráfego ajudam a assegurar o Firewall está enviando
corretamente os pacotes ao destino.

Determinar o ingresso e a interface de saída direitos é uma tarefa mais fácil no modo Routed
porque há indicadores múltiplos da participação do Firewall tais como a redução da alteração de
endereços MAC de origem e de destino e do valor do tempo ao vivo (TTL) de uma relação à
outro.

Estas diferenças não estão disponíveis em uma instalação TFW. O pacote que vem através da
interface de ingresso olha o mesmos que quando deixa o Firewall na maioria dos casos. 

Os problemas específicos tais como aletas MAC nos laços da rede ou do tráfego poderiam ser
mais duros de seguir sem saber onde o pacote entrado e quando saiu do Firewall. 

Para ajudar a diferenciar o ingresso dos pacotes de saída, a palavra-chave do traço pode ser
usada nas capturas de pacote de informação. 

capture in interface inside buffer 33554432 trace trace-count 1000 match tcp host 10.10.220.42

host 10.10.241.225

capture out interface outside buffer 33554432 trace trace-count 1000 match tcp host 10.10.220.42

host 10.10.241.225

buffer - Aumenta o buffer da captação nos bytes. 33554432 são o valor disponível máximo. Nos
modelos tais como 5500-X, dispositivos de FirePOWER, ou máquinas virtuais, é seguro usar este
valor do tamanho enquanto não há umas dúzias das captações já configuradas.

traço - Permite a opção do traço para especificada capturado.

traço-contagem - Permite um número mais alto de traços. 1000 são o máximo permitido e o 128 é
o padrão. Isto é igualmente seguro seguindo a mesma recomendação a respeito da opção do
tamanho de buffer. 

Dica: Se você esquece adicionar uma das opções, você pode adicionar-la sem ter que
escrever outra vez a captação do todo provendo o nome da captação e a opção. Contudo, a
opção nova afeta somente os pacotes recentemente capturados assim que um capname
claro da captação deve ser usado para ter o efeito novo desde que exemplo do número 1.
do pacote: captação no traço

Uma vez que os pacotes foram capturados, o traço do cap_name da captação do comando show
indica os primeiros 1000 (se o número do traço foi aumentado) traços dos pacotes ingressed. 

FTD63# show capture out trace

1: 16:34:56.940960 802.1Q vlan#7 P0 10.10.241.225 > 10.10.220.38 icmp: time exceeded in-transit

Result: input-interface: outside input-status: up input-line-status: up Action: drop Drop-

reason: (dst-l2_lookup-fail) Dst MAC L2 Lookup Failed 2: 16:34:57.143959 802.1Q vlan#7 P0

10.10.220.42 > 10.10.241.225 icmp: echo request 3: 16:34:57.146476 802.1Q vlan#7 P0

10.10.241.225 > 10.10.220.42 icmp: echo reply Result: input-interface: outside input-status: up

input-line-status: up Action: drop Drop-reason: (dst-l2_lookup-fail) Dst MAC L2 Lookup Failed

Esta saída é um exemplo dos traços da captura de pacote de informação da interface externa.
Isto significa que os números 1 e 3 do pacote ingressed a interface externa e o pacote número 2
egressed a relação. 



A informação adicional pode ser encontrada neste traço tal como a ação tomada para esse
pacote e a Gota-razão caso que aquela o pacote é deixada cair. 

Para uns traços mais longos e se você quer focalizar em um pacote único, o pacote-número do
traço do cap_name da captação do comando show packet_numbercan seja usado para indicar o
traço para esse pacote específico. 

Este é um exemplo de um número permitido 10 do pacote.

FTD63# show capture in detail trace packet-number 10

10: 20:55:31.118218 0000.0c9f.f014 0100.5e00.0066 0x8100 Length: 98 802.1Q vlan#20 P0

10.20.20.1.1985 > 224.0.0.102.1985: [udp sum ok] udp 52 [tos 0xc0] [ttl 1] (id 0) Phase: 1 Type:

L2-EGRESS-IFC-LOOKUP Subtype: Destination MAC L2 Lookup Result: ALLOW Config: Additional

Information: Destination MAC lookup resulted in egress ifc Outside Phase: 2 Type: CAPTURE

Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: MAC Access list Phase: 3 Type: ACCESS-

LIST Subtype: Result: ALLOW Config: Implicit Rule Additional Information: MAC Access list Phase:

4 Type: FLOW-LOOKUP Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: Found flow with id

2562905, using existing flow Phase: 5 Type: SNORT Subtype: Result: ALLOW Config: Additional

Information: Snort Verdict: (fast-forward) fast forward this flow Phase: 6 Type: CAPTURE

Subtype: Result: ALLOW Config: Additional Information: MAC Access list Result: input-interface:

Inside input-status: up input-line-status: up Action: allow

Seguimento MAC

O TFW faz todas suas decisões de encaminhamento baseadas em endereços MAC. Durante a
análise de fluxo de tráfego, é essencial assegurar-se de que os endereços MAC usados como a
fonte e o destino em cada pacote estejam corretos baseados na topologia de rede. 

A captura de pacote de informação que a característica permite que você indique o MAC
endereça usado usando a opção do detalhe do comando capture da mostra. 

FTD63# show cap i detail

98 packets captured

   1: 20:55:06.938473 0000.0c9f.f014 0100.5e00.0066 0x8100 Length: 98

      802.1Q vlan#20 P0 10.20.20.1.1985 > 224.0.0.102.1985:  [udp sum ok] udp 52 [tos 0xc0]

[ttl 1] (id 0)

   2: 20:55:09.805561 0000.0c9f.f014 0100.5e00.0066 0x8100 Length: 98

      802.1Q vlan#20 P0 10.20.20.1.1985 > 224.0.0.102.1985:  [udp sum ok] udp 52 [tos 0xc0]

[ttl 1] (id 0)

Uma vez que você localizou e o MAC address interessante que exige o seguimento específico, os
filtros da captação permitem que você combine-o. 

FTD63# capture in type raw-data trace interface inside match mac 0000.0c9f.f014 ffff.ffff.ffff

any

FTD63# show capture

capture in type raw-data trace interface inside [Capturing - 114 bytes] match mac 0000.0c9f.f014

ffff.ffff.ffff any

FTD63# show cap in detail 98 packets captured 1: 20:55:06.938473 0000.0c9f.f014 0100.5e00.0066

0x8100 Length: 98 802.1Q vlan#20 P0 10.20.20.1.1985 > 224.0.0.102.1985: [udp sum ok] udp 52 [tos



0xc0] [ttl 1] (id 0) 2: 20:55:09.805561 0000.0c9f.f014 0100.5e00.0066 0x8100 Length: 98 802.1Q

vlan#20 P0 10.20.20.1.1985 > 224.0.0.102.1985: [udp sum ok] udp 52 [tos 0xc0] [ttl 1] (id 0)

Este filtro é extremamente útil quando há uns traços de aletas MAC e você quer encontrar os
culpados. 

O mac-address-table debuga

A tabela do MAC address debuga pode ser permitida de rever cada fase. A informação fornecida
por esta debuga ajudas compreende quando um MAC address é instruído, refrescado, e
removido da tabela.

Esta seção mostra exemplos de cada fase e como ler esta informação. A fim permitir comandos
debug em FTD, você deve alcançar o CLI diagnóstico. 

aviso: Debugs pode consumir recursos relevantes se a rede é demasiado ocupada.
Recomenda-se usá-los nos ambientes controlados ou durante baixas horas de pico.
Recomenda-se enviar estes debuga a um servidor de SYSLOG se estes são demasiado
verbosos. 

> system support diagnostic-cli

Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.

Type help or '?' for a list of available commands.

FTD63# debug mac-address-table

debug mac-address-table enabled at level 1

Etapa 1. O MAC address é instruído. Quando uma entrada não é encontrada na tabela de MAC
já, este endereço está adicionado à tabela. A mensagem debugar informa o endereço e a relação
onde foi recebida. 

FTD63# ping 10.20.20.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.20.20.3, timeout is 2 seconds:

add_l2fwd_entry: Going to add MAC 0000.0c9f.f014.

add_l2fwd_entry: Added MAC 0000.0c9f.f014 into bridge table thru Inside.

set_l2: Found MAC entry 0000.0c9f.f014 on Inside.

!add_l2fwd_entry: Going to add MAC 00fc.baf3.d680.

add_l2fwd_entry: Added MAC 00fc.baf3.d680 into bridge table thru Inside.

!!!!

Se o MAC é instruído com o método ICMP, a mensagem seguinte está mostrada. A entrada
incorpora a primeira fase do ciclo do intervalo onde não refresca seu temporizador baseado nas
circunstâncias alistadas no temporizador de duração da tabela do MAC address. 

learn_from_icmp_error: Learning from icmp error.

Etapa 2. Se uma entrada é sabida já, debugar informa sobre ele. Debugar os indicadores
igualmente que aglomeram as mensagens que são irrelevantes em instalações autônomas ou
HA. 

set_l2: Found MAC entry 0000.0c9f.f014 on Inside.

l2fwd_refresh: Sending clustering LU to refresh MAC 0000.0c9f.f014.

l2fwd_refresh: Failed to send clustering LU to refresh MAC 0000.0c9f.f014



Etapa 3. Uma vez que a entrada alcançou o segundo estágio (2 minutos antes do timeout
absoluto).

FTD63# show mac-add

interface                  mac  address          type       Age(min)    bridge-group

------------------------------------------------------------------------------------------------

----

Inside                     00fc.baf3.d700        dynamic      3           1

Outside                    0050.56a5.6d52        dynamic      4           1

Inside                     0000.0c9f.f014        dynamic      2           1

Outside                    40a6.e833.2a05        dynamic      3           1

FTD63# l2fwd_clean:MAC 0000.0c9f.f014 entry aged out.

l2fwd_timeout:MAC entry timed out

Etapa 4. O Firewall espera agora pacotes com origem novos com esse endereço refrescar a
tabela. Se não há não mais pacote usando essa entrada durante aqueles 2 minutos, o endereço
está removido.

FTD63# show mac-address-table

interface mac address type Age(min) bridge-group

------------------------------------------------------------------------------------------------

----

Inside 0000.0c9f.f014 dynamic 1 1

Outside 40a6.e833.2a05 dynamic 3 1

FTD63# l2fwd_clean:Deleting MAC 0000.0c9f.f014 entry due to timeout.

delete_l2_fromPC: Deleting MAC 0000.0c9f.f014 due to freeing up of entry

l2fwd_clean:Deleted MAC 0000.0c9f.f014 from NP.
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