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Introdução

Este documento descreve métodos comuns para pesquisar defeitos erro de classificação e fazer
a varredura das falhas (ou as faltas) relativas à prevenção de perda de dados (DLP) na
ferramenta de segurança do email (ESA).

Pré-requisitos

ESA que executa AsyncOS 11.x ou mais novo.●

Chave de recurso DLP instalada e no uso.●

Informações importantes

Écrítico notar que o DLP no ESA é plug and play no sentido que você pode o permitir, criar uma
política, e a começar fazer a varredura para dados sensíveis; contudo, você deve igualmente
estar ciente que os melhores resultados estarão conseguidos somente após ter ajustado o DLP
para caber suas exigências empresa-específicas. Isto incluiria coisas tais como tipos de políticas
DLP, detalhes de harmonização da política, ajustando a escala da severidade, a filtração, e as
personalizações adicionais.

Violação contra. Nenhuns exemplos de registro da violação

Estão aqui alguns exemplos das violações DLP que você pode ver dentro dos logs e/ou do
rastreamento de mensagem do correio. O logline incluirá um timestamp, um nível de registro, uns
MEADOS DE #, violação ou nenhuma violação, severidade e fator de risco, e a política que foi



combinada. 

Thu Jul 11 16:05:28 2019 Info: MID 40 DLP violation. Severity: CRITICAL (Risk Factor: 96). DLP

policy match: 'US HIPAA and HITECH'.

Thu Jul 11 16:41:50 2019 Info: MID 46 DLP violation. Severity: LOW (Risk Factor: 24). DLP policy

match: 'US State Regulations (Indiana HB 1101)'.

Quando não há nenhuma violação encontrada, a seguir os logs e/ou o rastreamento de
mensagem do correio registrarão simplesmente o DLP nenhuma violação. 

Mon Jan 20 12:59:01 2020 Info: MID 26245883 DLP no violation

Lista de verificação de Troubleshooting

São fornecidos abaixo os itens comuns que podem ser revistos ao tratar os erro de classificação
DLP ou as falhas/faltas de varredura. 

Nota: Esta não é uma lista exaustiva. Contacte por favor o tac Cisco se você tem algo que
você deseja ver incluído.

Confirmando a versão do motor DLP

As atualizações do motor DLP não são automáticas à revelia, assim que é crucial certificar-se que
você está executando a versão a mais nova que inclui todas as melhorias recentes ou correções
de bug.

Você pode navegar à prevenção de perda de dados sob Serviços de segurança no GUI para
confirmar a versão atual do motor e para ver se alguma atualização está disponível. Se uma
atualização está disponível então você pode clicar a atualização agora para executar a
atualização. 

Permitindo o registro satisfeito combinado

O DLP oferece a opção registrar o índice que viola suas políticas DLP, junto com o índice
circunvizinho. Estes dados podem então ser vistos no rastreamento de mensagem para ajudar
com seguimento para baixo que índice dentro de um email pode causar uma violação particular. 

Cuidado: É importante saber que se permitido, este índice pode incluir dados sensíveis tais
como números do cartão de crédito e números da Segurança Sociais, etc.

Você pode navegar à prevenção de perda de dados sob Serviços de segurança no GUI para ver
se o registro combinado do índice é permitido.



Exemplo do registro combinado do índice visto no rastreamento de mensagem

Revendo a configuração do comportamento da varredura

A configuração do comportamento da varredura no ESA igualmente impactará a funcionalidade
atrás da exploração DLP. Olhando o tiro de tela abaixo como um exemplo, que tem do acessório
uma máxima configurada do tamanho da exploração de 5M, qualquer coisa maior pode causar o
DLP que faz a varredura para ser faltado. Também, a ação para acessórios com MIMICA tipos
que se ajustar é um outro item comum você quererá rever. Isto deve ser ajustado ao padrão da
faixa clara de modo que os tipos MIMICAR alistados estejam sendo saltados e tudo mais esteja
sendo feito a varredura. Se é ajustado pelo contrário para fazer a varredura, a seguir nós fazemos
a varredura somente daqueles MIMICAMOS os tipos alistados na tabela.

Similarmente, outros ajustes alistados aqui podem impactar a exploração DLP e devem ser
levados em consideração segundo o índice do acessório/email.

Você pode navegar para fazer a varredura do comportamento sob Serviços de segurança no GUI,
ou executando o comando do scanconfig dentro do CLI. 



Revendo a configuração da escala da severidade

Os pontos iniciais da escala da severidade do padrão estão indo ser suficientes para a maioria de
ambientes; contudo, se você precisa dos alterar para ajudar com falso negativo (FN) ou falso
positivo (FP) que combina então você pode fazer assim. Você pode igualmente confirmar sua
política DLP está utilizando os pontos iniciais recomendados do padrão criando uma política nova
do manequim e então comparando os. 

Nota: As políticas predefinidas diferentes (por exemplo E.U. HIPAA contra PCI-DSS) terão a
escamação diferente. 

Revendo os endereços email adicionados aos campos dos remetentes e dos receptores do filtro

Certifique-se de todas as entradas participem em ou destes campos combinem o exemplo correto
dos endereços email do remetente e/ou do receptor. O campo dos remetentes e dos receptores
do filtro é diferenciando maiúsculas e minúsculas. A política DLP não provocará se o endereço
email olha como o “teste Email@mail.com” no cliente do correio e é entrado como o “teste



email@mail.com” nestes campos.

Informações Relacionadas

Cisco envia por correio eletrónico a ferramenta de segurança - Guias do utilizador final●

Que é prevenção de perda de dados?●

Provoque uma violação DLP para testar uma política HIPAA no ESA●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/118127-troubleshoot-esa-00.html
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