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Introdução

Este original descreve como testar a opção da alteração da mensagem dos filtros da
manifestação (DE) para a reescrita URL. 

Informações de fundo

Se o nível da ameaça da mensagem excede o ponto inicial da alteração da mensagem, a
característica dos filtros da manifestação reescreve todas as URL na mensagem para reorientar o
usuário à página do respingo do proxy da Segurança da Web de Cisco se clicam sobre alguns
deles.  AsyncOS reescreve todas as URL dentro de uma mensagem à exceção de essas que
aponta aos domínios contorneados.

As seguintes opções estão disponíveis para a reescrita URL:

Permita somente para mensagens sem assinatura. Esta opção permite que AsyncOS
reescreva URL nas mensagens sem assinatura que encontram ou excedem o ponto inicial da
alteração da mensagem, mas em mensagens não assinadas. Cisco recomenda usar este
ajuste para a reescrita URL. Note: A ferramenta de segurança do email pode reescrever URL
em uma mensagem DomainKeys/DKIM-signed e invalidar a assinatura da mensagem se um
server ou um dispositivo em sua rede a não ser a ferramenta de segurança do email são
responsável para verificar a assinatura DomainKeys/DKIM. O dispositivo considera uma
mensagem assinada se está cifrado usando S/MIME ou contém uma assinatura S/MIME.  A
ferramenta de segurança do email pode reescrever URL em uma mensagem
DomainKeys/DKIM-signed e invalidar a assinatura da mensagem se um server ou um
dispositivo em sua rede a não ser a ferramenta de segurança do email são responsável para
verificar a assinatura DomainKeys/DKIM.O dispositivo considera uma mensagem assinada se
está cifrado usando S/MIME ou contém uma assinatura S/MIME.

●

Permita para todas as mensagens. Esta opção permite que AsyncOS reescreva URL em
todas as mensagens que encontram ou excedem o ponto inicial da alteração da mensagem,
incluindo assinados. Se AsyncOS altera uma mensagem assinada, a assinatura torna-se
inválida.

●

Inutilização. Esta opção desabilita a reescrita URL para filtros da manifestação.●

Você pode alterar uma política para excluir URL a determinados domínios da alteração. Para
contornear domínios, incorpore o endereço IPv4, o endereço do IPv6, a escala CIDR, o
hostname, o hostname parcial ou o domínio ao campo da exploração do domínio do desvio.



Separe as entradas múltiplas que usam vírgulas.

A característica da exploração do domínio do desvio é similar a, mas independente de, o whitelist
global usado pela Filtragem URL. Para obter mais informações sobre desse whitelist, veja a
“criação de Whitelists para a Filtragem URL” no Guia do Usuário ESA.

Reescrita de teste do filtro URL da manifestação

Há duas opções ao teste NO ESA. 

Testes da parte uma

Inclua uma URL maliciosa no corpo do email.  Teste seguro URL que pode ser usado:

http://malware.testing.google.test/testing/malware/

Quando enviado, o exemplo dos logs do correio deve conter similar ao seguinte:

Tue Jul  3 09:31:38 2018 Info: MID 185843 Outbreak Filters: verdict positive

Tue Jul  3 09:31:38 2018 Info: MID 185843 Threat Level=5 Category=Malware Type=Malware

Tue Jul  3 09:31:38 2018 Info: MID 185843 rewritten URL

u'http://malware.testing.google.test/testing/malware/'

Tue Jul  3 09:31:38 2018 Info: MID 185843 rewritten URL

u'http://malware.testing.google.test/testing/malware/'

Tue Jul  3 09:31:38 2018 Info: MID 185843 rewritten URL

u'http://malware.testing.google.test/testing/malware/'

Tue Jul  3 09:31:38 2018 Info: MID 185843 rewritten to MID 185844 by url-threat-protection

filter 'Threat Protection'

Tue Jul  3 09:31:38 2018 Info: Message finished MID 185843 done

Tue Jul  3 09:31:38 2018 Info: MID 185844 Virus Threat Level=5

Tue Jul  3 09:31:38 2018 Warning: MID 185844 Failed to add disclaimer as header. Disclaimer has

been added as attachment.

Tue Jul  3 09:31:38 2018 Info: MID 185844 rewritten to MID 185845 by add-heading filter 'Heading

Stamping'

Tue Jul  3 09:31:38 2018 Info: Message finished MID 185844 done

Tue Jul  3 09:31:38 2018 Info: Message finished MID 185846 done

Tue Jul  3 09:31:38 2018 Info: MID 185845 enqueued for transfer to centralized quarantine

"Outbreak" (Outbreak rule Malware: Malware)

Tue Jul  3 09:31:38 2018 Info: MID 185845 queued for delivery

Tome a nota que os logs do correio mostram nos “a URL reescrita”, indicação DE reescreveu esta
URL com o proxy da Segurança da Web de Cisco.  Também, esteja ciente que a mensagem pode
estar na quarentena da manifestação, como mostrado aqui em nosso exemplo.

O resultado final terá o corpo entregado do email que mostra o seguinte:

Quando o utilizador final recebe agora o email, clica a URL reescrita, são reorientados ao proxy

http://malware.testing.google.test/testing/malware/


da Segurança da Web de Cisco e veem:

Note: “Incapaz de gerar a estreia do local” será indicada baseou no HTML/encoding da URL
ou do Web site original.  Um Web site com as placas CSS, HTML, ou rendição complexa
não poderá gerar uma estreia do local.

Testes da parte dois

A segunda opção é incluir dados dentro do corpo ou do acessório do email a fim ter do
disparador. 



Há duas opções a fim suceder:

Crie um arquivo (o arquivo de texto simples fará) com o nome “hello.voftest” entre o tamanho
de 25000 e 30000 bytes, e anexe esse arquivo a seu email do teste. Isto provocará as
regras do acessório do vírus.

1.

Coloque o seguinte stringtext do teste 72-byte GTUBE (“teste genérico para o email maioria
espontâneo”) no corpo de um email:

2.

XJS*C4JDBQADN1.NSBN3*2IDNEN*GTPHISH-STANDARD-ANTI-PHISH-TEST-EMAIL*C.34X

Isto provocará DE e as regras phish.  O exemplo dos logs do correio deve conter similar ao
seguinte:

Tue Jul  3 09:44:12 2018 Info: MID 185880 Outbreak Filters: verdict positive

Tue Jul  3 09:44:12 2018 Info: MID 185880 Threat Level=5 Category=Phish Type=Phish

Tue Jul  3 09:44:12 2018 Info: MID 185880 rewritten URL u'https://www.simplesite.com/'

Tue Jul  3 09:44:12 2018 Info: MID 185880 rewritten URL u'https://www.simplesite.com/'

Tue Jul  3 09:44:12 2018 Info: MID 185880 rewritten URL u'https://www.simplesite.com/'

Tue Jul  3 09:44:12 2018 Info: MID 185880 rewritten to MID 185881 by url-threat-protection

filter 'Threat Protection'

Tue Jul  3 09:44:12 2018 Info: Message finished MID 185880 done

Tue Jul  3 09:44:12 2018 Info: MID 185881 Virus Threat Level=5

Tue Jul  3 09:44:12 2018 Warning: MID 185881 Failed to add disclaimer as header. Disclaimer has

been added as attachment.

Tue Jul  3 09:44:12 2018 Info: MID 185881 rewritten to MID 185882 by add-heading filter 'Heading

Stamping'

Tue Jul  3 09:44:12 2018 Info: Message finished MID 185881 done

Tue Jul  3 09:44:13 2018 Info: MID 185882 enqueued for transfer to centralized quarantine

"Outbreak" (Outbreak rule Phish: Phish)

Tue Jul  3 09:44:13 2018 Info: MID 185882 queued for delivery

Tome a nota que os logs do correio mostram nos “a URL reescrita”, indicação DE reescreveu esta
URL com o proxy da Segurança da Web de Cisco.  Também, esteja ciente que a mensagem pode
estar na quarentena da manifestação, como mostrado aqui em nosso exemplo.

O resultado final terá o corpo entregado do email que mostra o seguinte:

 Quando o utilizador final recebe agora o email, clica a URL reescrita, são reorientados ao proxy
da Segurança da Web de Cisco e veem:



Note: “Incapaz de gerar a estreia do local” será indicada baseou no HTML/encoding da URL
ou do Web site original.  Um Web site com as placas CSS, HTML, ou rendição complexa
não poderá gerar uma estreia do local.

Informações Relacionadas

Cisco envia por correio eletrónico guias do utilizador final da ferramenta de segurança●

Suporte técnico & documentação - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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