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Introdução

Este original descreve as etapas exigidas integrar, verificar e pesquisar defeitos o Cisco Threat
Response (CTR) com FirePOWER. 

Contribuído por engenheiros de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Centro de gerenciamento de FirePOWER (FMC)●

Virtualização opcional das imagens ●

Componentes Utilizados

Defesa da ameaça de FirePOWER (FTD) - 6.3 e mais atrasado●

Centro de gerenciamento de FirePOWER (FMC) - 6.3 e mais atrasado●



Os Serviços de segurança trocam (o SSE)●

Conta do Cisco Threat Response (CTR)●

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 fundo
A tabela abaixo define os eventos que são apoiados para ser enviados à nuvem de Cisco pelo centro de gerenciamento de FirePOWER (FMC) e pela defesa
da ameaça de FirePOWER (FTD).

Recurso Dispositivos controlados por
FMC

Dispositivos FTD controlados
pelo fdm

Eventos da intrusão (IPS)

6.3 e mais atrasados (através do Syslog)

6.4 e mais atrasado (através da conexão
direta)

6.3 e mais atrasados (através do Syslog)

6.4 e mais atrasado (através da conexão
direta)

Dispositivos de FirePOWER que
executam o apoio da liberação 6.5 os
seguintes tipos de evento
Eventos de conexão (todos) Não apoiado 6.5

Eventos de conexão (alta prioridade somente):

  Eventos de conexão da inteligência de Segurança

  Eventos de conexão relativos para arquivar e eventos
do malware

  Eventos de conexão relativos aos eventos da intrusão

6.5 Not Supported

Eventos do arquivo e do malware 6.5 6.5

Descrição do recurso

O Cisco Threat Response (CTR) é um agregador nuvem-baseado da inteligência de ameaça
recolhido ou gerado pelos produtos de segurança de Cisco assim como pelos outros produtos de
terceira parte selecionados. O CTR permite que você puxe junto a inteligência de ameaça crítica
visualizar esta inteligência em um único painel e adicionar o contexto de sua organização para
saber que sistemas e dispositivos são impactados por uma ameaça. O CTR é acessível com as
integrações com os produtos de segurança seguintes de Cisco: AMP para valores-limite, grade da
ameaça, guarda-chuva, dispositivo do Gerenciamento de segurança com Segurança do email, e
Segurança do email da nuvem.

O CTR inclui o acesso a uns recursos opcionais (chamados de “o serviço Eventing ") que pode
ser permitido, ele recolhe dados de evento dos produtos de segurança registrados de Cisco, por
exemplo, dispositivos de firewall da próxima geração de Cisco. Se a característica de serviço de
Eventing é permitida, os dados de evento estão transferidos do Produtos aplicável ao serviço de
Eventing onde alguns dos eventos são filtrados (por exemplo promovido) ao estado do incidente.
Os incidentes são transferidos então ao repositório privado do gerente do incidente do cliente
aplicável no CTR. Você igualmente tem a opção para permitir a partilha automática de dados de
evento (não filtrados) crus com Cisco Talos para finalidades globais da pesquisa da inteligência
de ameaça.

O CSSP é um software dos Em-locais que possa ser instalado para enviar o alerte que recebe



dos dispositivos à troca nuvem-hospedada dos serviços do Cisco Security (SSE). De lá, estes
eventos podem ser selecionados para enviar  ao outro Cisco Security  serviços,  tais como o
Orchestrator da defesa de Cisco (CDO) ou o Cisco Threat Response (CTR).

Quando  algum Produtos  da  Cisco  incluir  a  capacidade  para  transferir  arquivos  pela  rede
nativamente ao SSE, CSSP pode ser usado como uma ponte para algum daquele Produtos que
não pode. De FTD 6.4 e de versão posterior, os eventos podem diretamente ser enviados à
nuvem de Cisco sem a necessidade do CSSP. Contudo, para umas versões mais adiantadas
FTD, o CSSP é exigido para enviar eventos à nuvem.

Arquitetura do desenvolvimento

Com a liberação 6.4 de FirePOWER ou mais atrasado, você pode configurar seu sistema de
FirePOWER para enviar eventos apoiados diretamente à nuvem de Cisco dos dispositivos FTD.

Nota: Somente FTDs é apoiado, não NGIPS.

Especificamente, seus dispositivos de FirePOWER enviam eventos à troca dos Serviços de
segurança (SSE), usando o conector do acessório SSE, de onde podem para promover
automaticamente ou manualmente aos incidentes que aparecem no Cisco Threat
Response (CTR).

Configurar

A fim terminar a configuração tome na consideração estas seções:

A ameaça Responseand do useCisco associou ferramentas, você deve ter uma das contas
seguintes na nuvem regional:

Conta do Cisco Security●

AMP para a conta dos valores-limite●

Conta da grade da ameaça de Cisco●

FTD controlado por FMC - Integração direta CTR

Tipo da exigência Exigência

Dispositivo de
FirePOWER

Ameaça Defensedevices de FirePOWER
Centro de gerenciamento controlado do byFirepower●

Controlado pelo gerenciador de dispositivo de FirePOWER●

Versão de FirePOWER 6.4 ou mais atrasado
O apoio para nuvens regionais foi introduzido na versão 6.5 de FirePOWER.

Ameaça
Responsecloud de
Cisco

Nuvem de America do Norte
A nuvem europeia, https://visibility.eu.amp.cisco.com, é apoiada na versão 6.5 e mais
recente de FirePOWER.

Licenciar

Licenciar de Smart é operacional em todos os dispositivos.●

Esta característica não é apoiada sob uma licença de avaliação.●

Seu ambiente não pode usar um server satélite do software esperto de Cisco ou
ser distribuído em um ambiente ar-aberto.

●

Conta

Conectividade
FMC e os dispositivos gerenciado devem poder conectar de partida à nuvem de
Cisco:

https://visibility.eu.amp.cisco.com/


Nuvem de America do Norte: api-sse.cisco.com, porta 443
Nuvem EU: api.eu.sse.itd.cisco.com, porta 443

Geral Seu sistema de FirePOWER gerencie eventos como esperado.

Etapa 1. Navegue ao sistema > à licença > ao Smart que licencia e registrar FMC, segundo as
indicações da imagem.

Etapa 2. Navegue aos serviços da integração > da nuvem, permita a configuração de evento da
nuvem de Cisco e selecione os eventos que você quer enviar à nuvem:

Eventos de conexão prioritários (6.5+):  Eventos de conexão da inteligência de
SegurançaEventos das conexões relativos para arquivar e eventos do malwareEventos das
conexões relativos aos eventos da intrusão

●

Eventos do arquivo & do malware (6.5+)●

Eventos da intrusão (6.3+) 6.3 através do Syslog6.4 através da conexão direta●



A fim para ser reorientado ao página da web SSE, você precisa de selecionar clica aqui para ver
seu Cisco nubla-se a configuração.



Quando você entra a sua conta SSE, você tem que ligar sua conta esperta a sua conta SSE,
porque isso que você precisa de clicar o ícone das ferramentas e de selecionar contas da relação.

Somente a administração de conta virtual ou a administração de conta esperta têm o privilégio
ligar a conta esperta com a conta SSE, a fim validar o papel esperto da conta, navegam a
software.cisco.com e sob os menus de administração, seletos controle a conta esperta.

A fim validar o papel de usuário, navegue aos usuários e valide isso sob papéis que as contas
são ajustadas para ter o administrador virtual da conta, segundo as indicações da imagem.



Certifique-se que a conta virtual que é selecionada para ligar no SSE contém a licença para os
dispositivos de segurança se uma conta que não contenha a licença da Segurança é ligada no
SSE, os dispositivos de segurança e o evento não aparece no portal SSE.

A conta esperta é ligada uma vez a seu SSE, sob dispositivos que você deve ver seus FMC e
FTD com um estado registrado, segundo as indicações da imagem.



Certifique-se de que ambos, o Cisco Threat Response e Eventing estão permitidos.

Agora, navegue a sua conta CTR, do FMC selecionam clicam aqui para ver seus eventos na
resposta do deleite de Cisco.

A fim terminar a integração com FirePOWER verifique sob os módulos que o módulo de
FirePOWER esteja instalado.



Se o módulo de FirePOWER não é instalado continue instalá-lo.

Em dispositivos catalogue seus FMC e FTDs parecem registrado, segundo as indicações da
imagem.

Verificar



Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

FTD controlados por FMC - Integração direta CTR

Verifique para ver se há eventos de malware em seu FMC.

Verifique para ver se há eventos de intrusão em seu FMC.

Verifique em seu SSE que você receba eventos.

Você pode selecionar um evento para mais detalhes.



Verifique em seu CTR que os eventos de seu SSE estejam recebidos.

Você pode selecionar um evento para obter nos detalhes, segundo as indicações da imagem.



Troubleshooting

Problemas de conectividade devido à resolução de DNS

Etapa1. Certifique-se da Conectividade trabalhe corretamente.

root@ftd01:~# curl -v -k https://api-sse.cisco.com

* Rebuilt URL to: https://api-sse.cisco.com/

* getaddrinfo(3) failed for api-sse.cisco.com:443

* Couldn't resolve host 'api-sse.cisco.com'

* Closing connection 0

curl: (6) Couldn't resolve host 'api-sse.cisco.com'

A saída acima mostra que o dispositivo é incapaz de resolver a URL https://api-sse.cisco.com,
neste caso, nós precisa de validar que o servidor DNS apropriado está configurado, ele pode ser
validado com um nslookup do perito CLI:

root@ftd01:~# nslookup https://api-sse.cisco.com

;; connection timed out; no servers could be reached

A saída acima mostra que o DNS configurado não está alcançado, a fim confirmar os ajustes
DNS, usa o comando show network:

> show network

===============[ System Information ]===============

https://api-sse.cisco.com


Hostname : ftd01

DNS Servers : 10.10.10.10

Management port : 8305

IPv4 Default route

Gateway : 10.10.10.1

======================[ eth0 ]======================

State : Enabled

Link : Up

Channels : Management & Events

Mode : Non-Autonegotiation

MDI/MDIX : Auto/MDIX

MTU : 1500

MAC Address : 00:50:56:94:9D:A5

----------------------[ IPv4 ]----------------------

Configuration : Manual

Address : 10.10.10.27

Netmask : 255.255.255.0

Broadcast : 10.10.10.255

----------------------[ IPv6 ]----------------------

Configuration : Disabled

===============[ Proxy Information ]================

State : Disabled

Authentication : Disabled

Neste exemplo que o servidor DNS errado foi usado, você pode mudar os ajustes DNS
executando este comando:

> configure network dns 10.10.10.11

Depois que esta Conectividade pode ser testada outra vez e esta vez, a conexão é bem sucedida.

root@ftd01:~# curl -v -k https://api-sse.cisco.com

* Rebuilt URL to: https://api-sse.cisco.com/

* Trying 52.4.85.66...

* Connected to api-sse.cisco.com (52.4.85.66) port 443 (#0)

* ALPN, offering http/1.1

* Cipher selection: ALL:!EXPORT:!EXPORT40:!EXPORT56:!aNULL:!LOW:!RC4:@STRENGTH

* successfully set certificate verify locations:

* CAfile: none

CApath: /etc/ssl/certs

* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):

* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):

* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):

* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):

* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):

* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Request CERT (13):

* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):

* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Certificate (11):

* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):

* TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Client hello (1):

* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):

* TLSv1.2 (IN), TLS change cipher, Client hello (1):

* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):

* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

* ALPN, server accepted to use http/1.1

* Server certificate:

* subject: C=US; ST=California; L=San Jose; O=Cisco Systems, Inc.; CN=api -sse.cisco.com

* start date: 2019-12-03 20:57:56 GMT

* expire date: 2021-12-03 21:07:00 GMT

* issuer: C=US; O=HydrantID (Avalanche Cloud Corporation); CN=HydrantID S SL ICA G2



* SSL certificate verify result: self signed certificate in certificate c hain (19), continuing

anyway.

>GET / HTTP/1.1

>Host: api-sse.cisco.com

>User-Agent: curl/7.44.0

>Accept: */*

>

<HTTP/1.1 403 Forbidden

<Date: Wed, 08 Apr 2020 01:27:55 GMT

<Content-Type: text/plain; charset=utf-8

<Content-Length: 9

<Connection: keep-alive

<Keep-Alive: timeout=5

<ETag: "5e17b3f8-9"

<Cache-Control: no-store

<Pragma: no-cache

<Content-Security-Policy: default-src 'self'

<X-Content-Type-Options: nosniff

<X-XSS-Protection: 1; mode=block

<Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubdomains;

Nota: A mensagem proibida 403 como os parâmetros enviaram a formulário o teste não é o
que SSE espera mas isto prova bastante validar a Conectividade.

Problemas com registro

Etapa1. Verifique a configuração.

A fim verificar como o conector SSE em FMC é configurado na parte posterior, arquivo de
seguimento aberto:

admin@firepower:~$ cat /etc/sf/connector.properties:

registration_interval=180

connector_port=8989

region_discovery_endpoint=https://api-sse.cisco.com/providers/sse/api/v1/regions

connector_fqdn=api-sse.cisco.com

Etapa 2. Verifique se uma conexão pode ser estabelecida aos server SSE.

A Conectividade ao SSE pode ser verificada com a seguinte ONDA no FMC ou no FTD
respectivamente à nuvem usada nos ajustes:

admin@firepower:~$ curl -s  https://api-sse.cisco.com/providers/sse/api/v1/regions -x

proxy.prod.wudip.com:8080 | python -m json.tool [ { "description": "US Region", "domain": "api-

sse.cisco.com", "region": "us-east-1" }, { "description": "EU Region", "domain":

"api.eu.sse.itd.cisco.com", "region": "eu-central-1" } ]

Etapa 3. Verifique se DeviceID combina. 

DeviceID deve ser o mesmo que esse no portal SSE.

admin@firepower:~$ curl -s http://localhost:8989/v1/contexts/default | grep deviceId

Saídas de exemplo.

    "deviceId": "c2e228d6-d17d-432e-9c71-e3107875cc3b",

https://api-sse.cisco.com/providers/sse/api/v1/regions


Etapa 4. Verifique logs se algo está.

Os problemas com registro podem ser encontrados no FMC do conector com o comando
seguinte:

admin@firepower:~$ zgrep -i "registration:"  /var/log/connector/connector.log*

Em FTD o trajeto é levemente diferente.

admin@firepower:~$ zgrep -i "registration:"  /ngfw/var/log/connector/connector.log*

Saídas de exemplo. 

/var/log/connector/connector.log:time="2019-11-06T14:58:10.511829319Z" level=info msg="[ips-

mgmt-ch1-01.wuintranet.net][sm.go:294 registration:NewDevice] New device created."

/var/log/connector/connector.log:time="2019-11-06T14:58:10.511926615Z" level=info msg="[ips-

mgmt-ch1-01.wuintranet.net][methods.go:71 registration:(*device).register] Registration request

received for Device"

/var/log/connector/connector.log:time="2019-11-06T14:58:10.511977085Z" level=info msg="[ips-

mgmt-ch1-01.wuintranet.net][sm.go:482 registration:(*device).updateStatus] Changing device

status: INIT to REGISTERING"

/var/log/connector/connector.log:time="2019-11-06T14:58:11.200785143Z" level=info msg="[ips-

mgmt-ch1-01.wuintranet.net][reg.go:124 registration:(*device).sendRegRequest] Registration

request completed with status code: 201; FlowID: 9d219408-b527-4c91-aa78-c967f8f86e70"

/var/log/connector/connector.log:time="2019-11-06T14:58:11.201142252Z" level=info msg="[ips-

mgmt-ch1-01.wuintranet.net][methods.go:84 registration:(*device).register] Registration success.

Device UUID: c2e228d6-d17d-432e-9c71-e3107875cc3b"

/var/log/connector/connector.log:time="2019-11-06T14:58:11.201184566Z" level=info msg="[ips-

mgmt-ch1-01.wuintranet.net][sm.go:482 registration:(*device).updateStatus] Changing device

status: REGISTERING to REGISTERED"

/var/log/connector/connector.log:time="2019-11-06T14:58:12.969957209Z" level=info msg="[ips-

mgmt-ch1-01.wuintranet.net][methods.go:115 registration:(*device).register] JWT Enrollment

complete for Device with UUID: c2e228d6-d17d-432e-9c71-e3107875cc3b"

/var/log/connector/connector.log:time="2019-11-06T14:58:12.970006791Z" level=info msg="[ips-

mgmt-ch1-01.wuintranet.net][sm.go:482 registration:(*device).updateStatus] Changing device

status: REGISTERED to ENROLLED"

Etapa 5. Se todas as etapas serão verificação deficiente os dados que FMC armazena.

Mais informação sobre o conector SSE pode ser encontrada com o comando abaixo:

admin@firepower:~$ curl -s http://localhost:8989/v1/contexts/default

{

  "clientInfo": {

    "version": "6.4.0.6",

    "description": "10.46.194.70 ips-mgmt-ch1-01.wuintranet.net",

    "name": "ips-mgmt-ch1-01.wuintranet.net",

    "guid": "0f0fdba0-dc00-11e6-8431-d83b778ca293",

    "type": "Cisco Firepower Management Center 3500",

    "ip": "10.46.194.70"

  },(...)

FTD - Arquivos de registro diretos da integração CTR

a. Alimentador de evento:



Arquivo estatístico:●

/ngfw/var/log/EventHandlerStats. <date>
    (Um arquivo stats pela semana, começando em domingo)
Arquivo de registro: ●

/ngfw/var/log/messages

Procure EventHandler: entradas
    Por exemplo: “EventHandler : Iniciação de SSEConnector do consumidor do
[INFORMATION] do ventHandler E completa”
Arquivos de configuração de sistema:●

/ngfw/var/sf/detection_engines/ <UUID>/ids_alert.conf

/ngfw/var/sf/detection_engines/ <UUID>/threshold.con
b. Conector SSE:

Arquivo de registro:●

/ngfw/var/log/connector/connector.log

Verifique se o conector estabeleceu uma conexão com a nuvem SSE●

root@firepower:~# lsof -i | grep conn

connector  3701   www    9u  IPv4    20899      0t0  TCP localhost:8989 (LISTEN) connector  3701

  www   10u  IPv4    24751      0t0  TCP firepower:59707->ec2-100-25-93-234.compute-

1.amazonaws.com:https (ESTABLISHED)

Use o tcpdump para a porta destacada acima para verificar se o conector SSE envia eventos
à nuvem

●

Verifique o serviço do evento●

root@firepower:~# curl http://localhost:8989/v1/contexts/default

{

"clientInfo": {

"version": "6.5.0",

"description": "10.5.0.50 firepower (FMC managed)",

"name": "firepower",

"guid": "e6e8d1cc-e633-11e9-9851-d7d99b327fc4",

"type": "Cisco Firepower Threat Defense for AWS",

"ip": "10.5.0.50"

},

{

"type": "Events",

"status": "Success",

"name": "",

"description": "Events service module started"

}
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