Configurar a decriptografia de SSL no módulo de
FirePOWER usando ASDM (o Gerenciamento
da Em-caixa)
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Introdução
Este documento descreve a configuração da descriptografia do secure sockets layer (SSL) no
módulo de FirePOWER usando ASDM (Gerenciamento da Em-caixa).

Pré-requisitos
Requisitos
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
●

●

●

Conhecimento do Firewall ASA (ferramenta de segurança adaptável), ASDM (Security Device
Manager adaptável)
Conhecimento do dispositivo de FirePOWER
Conhecimento do protocolo HTTPS/SSL

Componentes Utilizados
As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:
Versão de software running 6.0.0 dos módulos ASA FirePOWER (ASA 5506X/5506HX/5506W-X, ASA 5508-X, ASA 5516-X) e acima
Versão de software running 6.0.0 do módulo ASA FirePOWER (ASA 5515-X, ASA 5525-X,
ASA 5545-X, ASA 5555-X) e acima
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 sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.
●

●

Note: Assegure-se de que o módulo de FirePOWER tenha uma licença da proteção
configurar esta funcionalidade. Para verificar a licença, navegue à configuração > à
configuração > à licença ASA FirePOWER.

Informações de Apoio
O módulo de FirePOWER decifra e inspeciona as conexões SSL de entrada e de partida que lhe
são reorientadas. Uma vez que o tráfego é decifrado, os aplicativos em túnel tais como o
facebook conversam etc., estão detectados e controlados. Os dados decifrados são
inspecionados para ameaças, Filtragem URL, arquivo que obstruem, ou dados maliciosos.

Decriptografia de SSL de partida
O módulo de firePOWER atua como o proxy dianteiro para conexões SSL de partida
interceptando pedidos de partida SSL e regenerando um certificado para o local que o usuário
quer visitar. A autoridade de emissão (CA) é o certificado auto-assinado de FirePOWER. Se o
certificado de firePOWER não é parte de uma hierarquia que exista ou se não está adicionada ao
cache de navegador de um cliente, o cliente recebe um aviso quando consultar a uma site
seguro. O decrypt-Resignmethod é usado para executar a decriptografia de SSL de partida.

Decriptografia de SSL de entrada
No caso do tráfego de entrada a um servidor de Web interno ou a um dispositivo, o administrador
importa uma cópia do certificado e da chave de server protegido. Quando o certificado de servidor
SSL está carregado no módulo de firePOWER, e política da decriptografia de SSL está
configurada para o tráfego de entrada, o dispositivo a seguir os decrypts e inspecionam o tráfego
como ele para a frente o tráfego. O módulo detecta então o índice malicioso, ameaças,
malware que flui sobre este canal seguro. Além disso, o Keymethod Decrypt-sabido é usado para
executar a decriptografia de SSL de entrada.

Configuração para a decriptografia de SSL
Há dois métodos da descriptografia do tráfego SSL.

●

●

Decrypt - Renuncie para o tráfego de partida SSL
Decrypt - Sabido para o tráfego de entrada SSL

Decriptografia de SSL de partida (Decrypt - Renuncie)
O módulo de FirePOWER atua como o MITM (homem-em--médio) para todas as negociações de
SSL para servidores SSL públicos. Renuncia o certificado do server público com um certificado de
CA intermediário que seja configurado no módulo de firePOWER.
Estas são as três etapas para configurar a decriptografia de SSL de partida.
Etapa 1. Configurar o certificado de CA.
Configurar ou um certificado auto-assinado ou um certificado de CA confiado intermediário para o
certificado renuncia.
Configurar o certificado de CA Auto-assinado
A fim configurar o certificado de CA Auto-assinado, navegue à configuração > à configuração ASA
FirePOWER > ao Gerenciamento do objeto > ao PKI > CA internos e clique sobre Generate CA.
O sistema alerta para os detalhes do certificado de CA. Segundo as indicações da imagem,
encha acima os detalhes conforme sua exigência.

Clique sobre CA auto-assinado Generate para gerar o certificado de CA interno. Clique então
sobre Generate CSR para gerar a solicitação de assinatura de certificado que é compartilhada
consequentemente com o server de CA para assinar.

Configurar o certificado de CA intermediário
A fim configurar o certificado de CA intermediário que é assinado por uma outra terceira parte CA,
navegue à configuração > à configuração ASA FirePOWER > ao Gerenciamento do objeto > ao
PKI > CA internos e clique sobre a importação CA.
Especifique o Nameof o certificado. Select consulta e transfere arquivos pela rede o certificado da
máquina local ou da cópia-pasta o índice do certificado na opção dos dados do certificado. A fim
especificar a chave privada do certificado, consulte o arquivo-chave ou a cópia-pasta a chave na
opção chave.
Se a chave é cifrada, permita a caixa de verificação cifrada e especifique a senha. Clique a
APROVAÇÃO para salvar o índice do certificado, segundo as indicações da imagem:

Etapa 2. Configurar a política SSL.
A política SSL define a ação da descriptografia e identifica o tráfego em que Decrypt-renuncie o
método da descriptografia é aplicado. Configurar as regras múltiplas SSL baseadas em sua
política de segurança da exigência do negócio e da organização.
A fim configurar a política SSL, para navegar para configurar > a configuração > as políticas > o
SSL e o clique ASA FirePOWER adicionam a regra.
Nome: Especifique o nome da regra.
Ação: Especifique a ação como o Decrypt - Renuncie e escolha o certificado de CA da lista de
drop-down que é configurada na etapa precedente.

Defina condições na regra para combinar o tráfego como há umas opções múltiplas (zona, rede,
usuários etc.), especificado para definir o tráfego que precisa de ser decifrado.
Para gerar os eventos da decriptografia de SSL, permita a opção de registro do loggingat,
segundo as indicações da imagem:

O clique adiciona para adicionar a regra SSL.
A loja ASA FirePOWER do clique muda para salvar a configuração da política SSL.
Etapa 3. Configurar a política do controle de acesso
Uma vez que você configura a política SSL com regras apropriadas, você deve especificar a
política SSL no controle de acesso para executar as mudanças.
Para configurar a política do controle de acesso, navegue à configuração > à configuração > às
políticas > ao controle de acesso ASA FirePOWER.
Não clique nenhumas da política SSL nem navegue a avançado > ajuste da política SSL.
Especifique a política SSL da lista de drop-down e clique a APROVAÇÃO para salvar a, segundo
as indicações da imagem:

Clique mudanças da loja ASA FirePOWER para salvar a configuração da política SSL.
Você deve distribuir a política do controle de acesso ao sensor. Antes que você aplique a política,
há uma indicação essa política do controle de acesso expirado no módulo. Para distribuir as
mudanças ao sensor, o clique distribui e seleto distribua a opção das mudanças de FirePOWER.
Verifique que as mudanças feitas e o clique distribuem.
Note: Na versão 5.4.x, se você precisa de aplicar a política de acesso ao sensor, o clique
aplica mudanças ASA FirePOWER.
Note: Navegue à monitoração > ASA FirePOWER que monitora > estado da tarefa. Você
aplica-se então para que as alterações de configuração assegurem-se de que a tarefa
esteja terminada.

Decriptografia de SSL de entrada (Decrypt - Sabido)
O método de entrada da decriptografia de SSL (Decrypt-sabida) é usado para decifrar o tráfego
de entrada SSL para que você tem o certificado e a chave privada de servidor configurado. Você
precisa de importar o certificado de servidor e a chave privada ao módulo de FirePOWER.
Quando o tráfego SSL bate o módulo de FirePOWER, decifra o tráfego e executa a inspeção no
tráfego decifrado. Após a inspeção, os recriptografares do módulo de FirePOWER o tráfego e
enviam-no ao server.

Estas são as quatro etapas para configurar a decriptografia de SSL de partida:
Etapa 1. Importe o certificado de servidor e feche-o.
A fim importar o certificado de servidor e a chave, navegue à configuração > à configuração ASA
FirePOWER > ao Gerenciamento do objeto > ao PKI > Certs interno e clique sobre o CERT
interno Add.
Segundo as indicações da imagem, especifique o Nameof o certificado. Qualquer um seleto
consulta para selecionar o certificado da máquina local ou da cópia-pasta o índice do certificado
nos dados do certificado. A fim especificar a chave privada do certificado, consulte o arquivochave ou a cópia-pasta a chave na chave da opção.
Se a chave é cifrada, a seguir permita a caixa de seleção cifrada e especifique a senha, segundo
as indicações da imagem:

Clique sobre mudanças da loja ASA FirePOWER para salvar o índice do certificado.
Etapa 2. Importe o certificado de CA (opcional).
Para o certificado de servidor assinado pelo intermediário ou pelo certificado CA raiz interno, você
precisa de importar a corrente interna dos certificados de CA ao módulo de firePOWER. Depois
que a importação é realizada, o módulo de firePOWER pode validar o certificado de servidor.
Para importar o certificado de CA, para navegar à configuração > à configuração ASA
FirePOWER > ao Gerenciamento do objeto > confiou que os CA e o clique adicionam confiaram
CA para adicionar o certificado de CA.
Etapa 3. Configurar a política SSL.

A política SSL define a ação e os detalhes do server para que você deseja configurar o método
Decrypt-sabido para decifrar o tráfego de entrada. Se você tem servidores internos múltiplos,
configurar as regras múltiplas SSL baseadas em server diferentes e no tráfego que seguram.
Para configurar a política SSL, navegue para configurar > configuração > políticas > SSL ASA
FirePOWER e para clicar sobre a regra Add.
Nome: Especifique o nome da regra.
Ação: Especifique a ação como o Decrypt - conhecido e escolha o certificado de CA da lista de
drop-down que é configurada na etapa precedente.
Defina a circunstância para combinar isto ordena, porque há umas opções múltiplas (rede,
aplicativo, portas etc.) especificadas para definir o tráfego interessante do server para que você
quer permitir a decriptografia de SSL. Especifique CA interno na aba inTrusted CA confiada
selecionada do certificado de CA.
Para gerar os eventos da decriptografia de SSL, permita a opção de registro do loggingat.

O clique adiciona para adicionar a regra SSL.
E clique então sobre mudanças da loja ASA FirePOWER para salvar a configuração da política
SSL.
Etapa 4. Configurar a política do controle de acesso.
Uma vez que você configura a política SSL com regras apropriadas, você deve especificar a
política SSL no controle de acesso para executar as mudanças.
Para configurar a política do controle de acesso, navegue à configuração > à configuração > às
políticas > ao controle de acesso ASA FirePOWER.
Não clique o nenhuns opção ao lado da política SSL nem navegue a avançado > ajuste da
política SSL, especifique a política SSL da lista de drop-down e clique a APROVAÇÃO para
salvar a.

Clique mudanças da loja ASA FirePOWER para salvar a configuração da política SSL.
Você deve distribuir a política do controle de acesso. Antes que você aplique a política, você pode
ver uma política do controle de acesso da indicação expirado no módulo. Para distribuir as
mudanças ao sensor, o clique distribui e escolhe distribui a opção das mudanças de FirePOWER.
Verifique que as mudanças feitas e o clique distribuem na janela pop-up.
Note: Na versão 5.4.x, se você precisa de aplicar a política de acesso ao sensor, o clique
aplica mudanças ASA FirePOWER.
Note: Navegue à monitoração > ASA FirePOWER que monitora > estado da tarefa. Você
aplica-se então para que as alterações de configuração assegurem-se de que a tarefa
esteja terminada.

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

Para a conexão SSL de partida, uma vez que você consulta um Web site do público SSL da
rede interna, o sistema alerta um Mensagem de Erro do certificado. Verifique o índice do
certificado e verifique a informação de CA. O certificado de CA que interno você configurou
no módulo de FirePOWER aparece. Aceite o Mensagem de Erro para consultar o certificado
SSL. Para evitar o Mensagem de Erro, adicionar o certificado de CA em sua lista confiada
navegador de CA.

●

Verifique os eventos de conexão para verificar que política SSL e regra SSL é hitby o tráfego.
Navegue à monitoração > ASA FirePOWER que monitora > o tempo real Eventing.Select um
evento e clique sobre detalhes da vista. Verifique as estatísticas da decriptografia de SSL.

●

Assegure-se de que a distribuição de política do controle de acesso termine com sucesso.

●

Assegure-se de que a política SSL esteja incluída na política do controle de acesso.

●

●

●

●

Assegure-se de que a política SSL contenha regras apropriadas para de entrada e a direção
externa.
Assegure-se de que as regras SSL contenham a condição apropriada para definir o tráfego
interessante.
Monitore os eventos de conexão para verificar a política SSL e a regra SSL.
Verifique o estado da decriptografia de SSL.

Troubleshooting
Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.
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●
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