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Resumo
Os clientes relataram que, intermitentemente em uma sub-rede dada, as respostas do Address Resolution Protocol (ARP) para o IP address do gateway
padrão apontam a alguns clientes Wireless específicos um pouco do que ao roteador. Isto podia conduzir aos problemas de conectividade do cliente ou da
toda a rede para outros dispositivos no mesmo VLAN/subnetwork.

Condições

As reações ARP incorretas apontam aos endereços MAC que pertencem aos dispositivos macOS de Apple que estão executando 10.14 ou mais

adiantado

●

Os dispositivos novos de Android são associados à mesma sub-rede●

Os Access point a que os dispositivos macOS são associados são AP-COS (1800/2800/3800/4800/1540/1560/9100 Series), no switching local de

FlexConnect, ou SDA, modo, não o ® APs do Cisco IOS.

●

Os Access point têm o proxy ARP de FlexConnect (ARP que põe em esconderijo) permitido À revelia, pôr em esconderijo de FlexConnect ARP é

permitido em AP-COS 8.3 e acima8.2 não são susceptíveis, porque não apoiou pôr em esconderijo AP-COS FlexConnect ARP

●

Este problema pode afetar disposições com AireOS ou controladores do Wireless LAN do 9800 Series, ou com a mobilidade expressa●

Causa de raiz

Este não for um ataque malicioso, mas provocado por uma interação entre o dispositivo macOS quando no modo de sono, e no tráfego de broadcast

específico gerado por uns dispositivos mais novos de Android. O comportamento macOS é fixado em 10.15 e acima

●

AP-COS APs, quando em FlexConnect ou em modo SDA, proporcionarem serviços do proxy ARP (ARP que põe em esconderijo) à revelia. Devido a

seu projeto da aprendizagem de endereço, alterarão as entradas de tabela baseadas neste tráfego que conduz à alteração da entrada de ARP do

gateway padrão.

●

Solução
Proxy ARP de FlexConnect da inutilização (ARP que põe em esconderijo).

Se executando FlexConnect com AireOS ou mobilidade expressa, use a inutilização ARP-pondo em esconderijo do flexconnect do comando

config

este comando trabalha com 8.10, 8.9, 8.8, 8.5.151.0, e agravamento 8.5 (8.5.140.13 ou acima)se usando mais cedo 8.5 codifique, este comando não

trabalha (CSCvp73371 ), assim que elevação a 8.5.151.0 ou acimase usando o código 8.3, promova ao agravamento 8.3MR5 (8.3.150.3 ou acima,

disponível do TAC) para obter o reparo CSCvp73371

●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvp73371
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvp73371


se usando o modo da tela SDA com AireOS, use a inutilização ARP-pondo em esconderijo do flexconnect do comando config este comando

trabalha com 8.10, 8.9.111.0, 8.8.125.0 e 8.5.151.0se usando mais cedo 8.5 ou 8.8 codifique, este comando não trabalha (CSCvk79850 ), assim que

elevação a 8.5.151.0/8.8.125.0/8.10 ou acima

●

Se executando FlexConnect com um 9800 Series controlador, use o comando nenhum ARP-pôr em esconderijo sob o cabo flexível sem fio do

perfil

●

Pelo proxy ARP de desabilitação de FlexConnect, os pedidos ARP para clientes Wireless serão transmissão sobre o ar, um pouco do que respondidos pelos
APs. Isto aumentará o consumo da bateria um tanto para dispositivos handheld sem fio tais como Cisco 8821 telefones.

Reparar
Se FlexConnect sendo executado com AireOS 8.10.120.0 ou acima (CSCvp42721), e se nenhuns clientes precisa de usar o endereçamento estático, então:

certifique-se de que, em cada lugar, todos os APs estão no mesmo grupo não-padrão de FlexConnect●

configurar o DHCP exigido no WLAN●

use a inutilização ARP-pondo em esconderijo do flexconnect do comando config●

Isto impedirá que os clientes usem IP address diferentes de esses atribuídos pelo DHCP.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk79850
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvp42721
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