
Os melhores prática guiam para filtros satisfeitos
entrantes e que parte 
Índice

Introdução
Vista geral das etapas
PASSO 1: IMPORTANDO OS DICIONÁRIOS NECESSÁRIOS
PASSO 2: CRIANDO AS QUARENTENA CENTRALIZADAS
PASSO 3: CRIANDO OS FILTROS SATISFEITOS ENTRANTES
Aplique os filtros satisfeitos entrantes às políticas do correio recebido
A verificação DKIM para eBay & Paypal e o spoof enviam por correio eletrónico a proteção para
seu domínio
PASSO 4: CRIANDO OS FILTROS SATISFEITOS QUE PARTE
Summary

Introdução

Os filtros satisfeitos permitem que você inspecione os detalhes intrincados de um email e não
tome ações (ou nenhuma ação) no email. Uma vez que o filtro satisfeito entrante ou que parte é
criado, você aplica-o a uma política entrante ou que parte do correio. Quando todo o email
combina o filtro satisfeito, “os filtros satisfeitos” relatam na ferramenta de segurança do email de
Cisco (ESA) e o dispositivo do Gerenciamento de segurança (S A) poderá mostrar-lhe todos os
email que combinaram qualquer filtro satisfeito. Consequentemente, mesmo se nenhuma ação é
tomada, é uma maneira excelente obter a informação valiosa sobre o tipo de email que
incorporam e que saem de sua organização - permitindo que você “modele” seu email flua.

Enquanto há muito o filtro satisfeito diferente “condiciona” e as “ações”, este documento pisarão
você através de alguns filtros satisfeitos entrantes e que parte muito comuns e recomendados.

Vista geral das etapas

Passo 1: Importe os dicionários necessários

Este documento fornecerá as etapas necessárias para que você execute alguns melhores prática
entrantes e filtros satisfeitos que parte. Os filtros que satisfeitos nós estamos indo criar proverão
alguns dicionários - assim que nós precisaremos de importar primeiramente aqueles dicionários.
Os navios ESA com os dicionários e você precisam meramente de importá-los na configuração a
fim provê-los nos filtros que satisfeitos nós criaremos.

Passo 2: Crie quarentena centralizadas

Para a maioria dos filtros satisfeitos, nós criaremos, nós ajustaremos a “ação” para quarantine o
email (ou uma cópia do email) no quarentena (novas) feitas sob encomenda designadas
especificadas — e consequentemente, nós precisamos de criar primeiramente aquelas
quarentena no S A — enquanto este documento supõe que você permitiu quarentena
centralizadas PVO (política, vírus, e manifestação) entre o ESA e o S A.



Passo 3: Crie os filtros satisfeitos entrantes e que parte e aplique-os às políticas

Uma vez que nós temos os dicionários importados e as quarentena criadas, nós criaremos os
filtros satisfeitos de entrada e aplicá-los-emos às políticas do correio recebido e então criá-los-
emos os filtros satisfeitos que parte e aplicá-los-emos às políticas que parte do correio.

PASSO 1: IMPORTANDO OS DICIONÁRIOS NECESSÁRIOS

Importando os dicionários que nós estaremos provendo em nossos filtros satisfeitos:

No dispositivo ESA, navegue “para enviar políticas > dicionários”●

Clique da “o botão do dicionário importação” no lado direito da página. ●

Profanidade:

“Importação seleta do diretório de configuração em seu dispositivo de IronPort”●

Selecione “profanity.txt” e clique-o “em seguida”.●

Nome: Profanidade●

Clique do “as palavras inteiras fósforo” (MUITO IMPORTANTES)●

Altere os termos (adicionar termos novos ou remova os termos indesejáveis)●

O clique “submete-se”●

Índice sexual:

“Importação seleta do diretório de configuração em seu dispositivo de IronPort” ●

Selecione “sexual_content.txt” e clique-o “em seguida”.●

Nome: SexualContent●

Clique do “as palavras inteiras fósforo” (MUITO IMPORTANTES)●

Altere os termos (adicionar termos novos ou remova os termos indesejáveis)●

O clique “submete-se”●

Proprietário:

“Importação seleta do diretório de configuração em seu dispositivo de IronPort” ●

Selecione “proprietary_content.txt” e clique-o “em seguida”.●

Nome: Proprietário●

Clique do “as palavras inteiras fósforo” (MUITO IMPORTANTES)●

Altere os termos (adicionar termos novos ou remova os termos indesejáveis)●

O clique “submete-se”●

PASSO 2: CRIANDO AS QUARENTENA CENTRALIZADAS

No S A, navegue “para enviar por correio eletrónico a quarentena da aba > da mensagem > o
PVO Quarantines”

●

Este é o que a tabela das quarentena deve olhar como antes que nós comecemos. Todas as
quarentena são padrão.

●



Clique “adicionam a quarentena da política…” botão●

Crie as quarentena abaixo. ●

Alguns serão usados por filtros satisfeitos entrantes e alguns serão usados por filtros
satisfeitos que parte. Você cria-os da mesma forma.

●

Quarentena PVO - usadas por filtros satisfeitos entrantes
De entrada malicioso URL:
 Nome: De entrada malicioso URL
 Período de retenção: 14 dias
 Ação padrão: Supressão
 Livre acima o espaço: Permita

Falha dura SPF:
 Nome: Falha dura SPF
 Período de retenção: 14 dias
 Ação padrão: Supressão
 Livre acima o espaço: Permita

Categoria URL de entrada:
 Nome: Categoria URL de entrada
 Período de retenção: 14 dias
 Ação padrão: Supressão
 Livre acima o espaço: Permita

Falha macia SPF:
 Nome: Falha macia SPF
 Período de retenção: 14 dias
 Ação padrão: Supressão
 Livre acima o espaço: Permita

Deposite os dados de entrada:
 Nome: Dados do banco de entrada
 Período de retenção: 14 dias
 Ação padrão: Supressão
 Livre acima o espaço: Permita

SpoofMail:
 Nome: SpoofMail
 Período de retenção: 14 dias
 Ação padrão: Supressão
 Livre acima o espaço: Permita

SSN de entrada:
 Nome: SSN de entrada
 Período de retenção: 14 dias
 Ação padrão: Supressão
 Livre acima o espaço: Permita

Falha dura DKIM:
 Nome: Falha dura DKIM
 Período de retenção: 14 dias
 Ação padrão: Supressão
 Livre acima o espaço: Permita

De entrada impróprio:
 Nome: De entrada impróprio
 Período de retenção: 14 dias
 Ação padrão: Supressão
 Livre acima o espaço: Permita

De entrada protegido senha:
 Nome: De entrada protegido Pwd
 Período de retenção: 14 dias
 Ação padrão: Supressão
 Livre acima o espaço: Permita

Quarentena PVO - usadas por filtros satisfeitos que parte
Dados do banco de partida:
 Nome: Dados do banco de partida
 Período de retenção: 14 dias
 Ação padrão: Supressão
 Livre acima o espaço: Permita

 De partida malicioso URL:
 Nome: De partida malicioso URL
 Período de retenção: 14 dias
 Ação padrão: Supressão
 Livre acima o espaço: Permita

SSN de partida:
 Nome: SSN de partida
 Período de retenção: 14 dias
 Ação padrão: Supressão
 Livre acima o espaço: Permita

Categoria URL de partida:
 Nome: Categoria URL de partida
 Período de retenção: 14 dias
 Ação padrão: Supressão
 Livre acima o espaço: Permita

De partida impróprio: De partida protegido senha:



 Nome: De partida impróprio
 Período de retenção: 14 dias
 Ação padrão: Supressão
 Livre acima o espaço: Permita

 Nome: De partida protegido Pwd
 Período de retenção: 14 dias
 Ação padrão: Supressão
 Livre acima o espaço: Permita

De partida proprietário:
 Nome: De partida proprietário
 Período de retenção: 14 dias
 Ação padrão: Supressão
 Livre acima o espaço: Permita

É aqui como sua tabela PVO deve ocupar de criar todas as quarentena PVO.●

PASSO 3: CRIANDO OS FILTROS SATISFEITOS ENTRANTES

Uma vez que os dicionários foram importados e as quarentena PVO estiveram criadas, você pode
agora começar criar os filtros satisfeitos entrantes:

Navegue a: “Envie políticas > filtros satisfeitos entrantes”●

Está aqui uma tabela de satisfeito entrante filtra-o deve criar. Por exemplo as finalidades,
abaixo da tabela são um tiro de tela que exemplifica como criar primeiro.

●

Crie estes filtros satisfeitos entrantes
Nome: Bank_Data
Adicionar duas circunstâncias:
   Corpo da mensagem ou acessório: 
       Contém o identificador esperto: Número do roteamento ABA
       Contém o identificador esperto: Número do cartão de crédito
Adicionar uma ação:
   Quarentena: 



       Envie a mensagem para quarantine: “Deposite os dados de entrada (centralizado)”
       Duplique a mensagem: Permitido 
(Note a regra da aplicação deve ser “se fósforo de umas ou várias circunstâncias ")

Nome: SSN
Adicionar uma circunstância:
   Corpo da mensagem ou acessório: 
       Contém o identificador esperto: Número da Segurança Social (SSN)
Adicionar uma ação:
   Quarentena: 
       Envie a mensagem para quarantine: “SSN de entrada (centralizado)”
       Mensagem duplicada: Permitido 
Nome: Impróprio
Adicionar duas circunstâncias:
   Corpo da mensagem ou acessório:
       Contém o termo no dicionário: Profanidade
       Contém o termo no dicionário: Sexual_Content
Adicionar uma ação:
   Quarentena: 
       Envie a mensagem para quarantine: “De entrada impróprio (centralizado)”
       Mensagem duplicada: Permitido 
Nome: URL_Category
Adicionar uma circunstância:
   Categoria URL: 
       Selecione categorias: 
           Adulto, datando, vacância do filtro, freeware e Shareware, jogando,
           Jogos, corte, roupa interior e roupas de banho, desnudez NON-sexual,
           Domínios estacionados, transferência de arquivo do par, pornografia
Adicionar uma ação:
   Quarentena: 
       Envie a mensagem para quarantine: “Categoria URL de entrada (centralizado)”
       Mensagem duplicada: Permitido 
(Nota: Este filtro satisfeito exige que você permite “Serviços de segurança” — > “Filtragem
URL ")
Nome: URL_Malicious
Adicionar uma circunstância:
   Reputação URL: 
       A reputação URL é: Malicioso (-10.0 a -6.0) 
Adicionar uma ação:
   Quarentena: 
       Envie a mensagem para quarantine: “De entrada malicioso URL (centralizado)”
       Mensagem duplicada: Deficiente (quarentena do **** o **** original) 
Nome: Password_Protected
Adicionar uma circunstância:
   Proteção do acessório: Uns ou vários acessórios são protegidos
Adicionar uma ação:
   Quarentena: 
       Envie a mensagem para quarantine: “De entrada protegido Pwd (centralizado)”
       Mensagem duplicada: Permitido 



Nome: Size_10M
Adicionar uma circunstância:
   O tamanho de mensagem é: 
       Superior ou igual a: 10M
Adicionar uma ação:
   Adicionar a etiqueta da mensagem: 
       Incorpore um termo: NOOP
(Nota: Deve haver alguma ação tão aqui que nós “etiquetamos” a mensagem para não
representar nenhuma operação tomada. O fato de que o filtro satisfeito “esteve combinado”
permitirá que apareça no relatório. Não “ação” precisa de ser tomado para que mostre no
relatório.)
Nome: SPF_Hard_Fail
Adicionar uma circunstância:
   Verificação SPF: “é” a falha
Adicionar uma ação:
   Quarentena:
       Envie a mensagem para quarantine: “Falha dura SPF (centralizada)”
       Mensagem duplicada: Permitido 
(Nota: “é a falha” é uma falha dura SPF e significa que o proprietário do domínio o está
dizendo para deixar cair todos os email recebidos dos remetentes que não são alistados em
seu registro SPF. Inicialmente, é uma boa ideia usar “a mensagem duplicada” e rever as
falhas por uma semana ou dois antes de quarantining o original (isto é desligando a
mensagem duplicada).
Nome: SPF_Soft_Fail
Adicionar uma circunstância:
   Verificação SPF: “é” Softfail
Adicionar uma ação:
   Quarentena: 
       Envie a mensagem para quarantine: “Falha macia SPF (centralizada)”
       Mensagem duplicada: Permitido 
Nome: DKIM_Hardfail_Copy
Adicionar uma circunstância:
   Autenticação DKIM: “é” o Hardfail
Adicionar duas ações:
   Adicionar/edite o encabeçamento: 
       Nome do encabeçamento: Assunto
       Clique “Prepend ao valor de encabeçamento existente” e entram: [Copy - Do Not
Release]”
   Quarentena: 
       Envie a mensagem para quarantine: “Falha dura DKIM (centralizada)”
       Mensagem duplicada: Permitido 
(Nota: Quarantine uma cópia da mensagem inicialmente.)
Nome: DKIM_Hardfail_Original
Adicionar uma circunstância:
   Autenticação DKIM: “é” o Hardfail
Adicionar uma ação:
   Quarentena: 
       Envie a mensagem para quarantine: “Falha dura DKIM (centralizada)”
       Mensagem duplicada: Deficiente 
(Nota: Nós estaremos criando uma outra fileira da política do correio recebido para Paypal e
domínios de eBay e usaremos este filtro satisfeito para os domínios que nós conhecemos
devemos passar a verificação DKIM.)
Nome: Spoof_SPF_Failures



Adicionar uma circunstância mas tem Softfail e Hardfail verificados:
   Verificação SPF: “é” Softfail e igualmente clica sobre a “falha”
  (assim você tem “Softfail clicado duas caixas de seleção” e “falhe”
Adicionar uma ação:
   Quarentena: 
       Envie a mensagem para quarantine: “SpoofMail (centralizado)”
       Mensagem duplicada: Permita
(Nota: Nós usaremos este filtro satisfeito para tomar a ação para o email entrante que
fingimos enviar de seu próprio domínio — falsificação. Comece com a ação ajustada para
quarantine uma cópia e após um par semanas de rever a quarentena de SpoofMail, você
pode alterar seu registro SPF TXT DNS para adicionar todos os remetentes legítimos e em
algum momento, você pode mudar este filtro satisfeito para quarantine o original desabilitando
a caixa de seleção duplicada da mensagem.)

Como um exemplo, este é o que o filtro do índice de Bank_Data deve olhar como antes que você
se submeta.

Após ter criado todos os filtros satisfeitos entrantes, a tabela deve agora olhar como esta:



Porque a função das “políticas” é selecionada (você verá o hypertext das políticas no meio
superior) que a coluna média mostra que as políticas do correio recebido o filtro satisfeito
estiveram aplicadas a. Porque nós não os aplicamos a nenhuma política do correio recebido, “não
no uso” é indicado. 

Aplique os filtros satisfeitos entrantes às políticas do correio recebido

Navegue a: “Envie políticas > políticas do correio recebido”●

Clique sobre “desabilitou” o texto na pilha dos filtros do índice para a “política padrão”.●

O botão do menu de destruição é ajustado “para desabilitar filtros satisfeitos”.●

Clique o botão e o grupo “permite filtros satisfeitos” e você é presentado com imediatamente
todos os filtros satisfeitos entrantes que foram criados.

●

Permita todos os filtros exceto o DKIM_Hardfail_Original, e Spoof_SPF_Failures.●

“Submeta” e “comprometa”.●

A verificação DKIM para eBay & Paypal e o spoof enviam por correio eletrónico a proteção para
seu domínio

Aqueles dois assuntos envolverão os filtros satisfeitos que utilizam a verificação DKIM e a
verificação SPF. Consequentemente, nós devemos primeiramente assegurar-se de que a
verificação DKIM e SPF esteja permitida. 

1. Permita a verificação DKIM e SPF dentro das políticas do fluxo de correio

Navegue a: “Envie políticas > políticas do fluxo de correio”●

Permita a verificação DKIM e SPF dentro de todas as políticas do fluxo de correio de que
mande da “o comportamento conexão” “aceitar”.

●

Clique sobre o hypertext inferior da “parâmetros política padrão” e ajuste “a verificação DKIM”
à verificação "ON" e “SFP/SIDF” a "ON".

●

O clique “submete-se” e “comprometa”.●



Você vê agora a tabela das políticas do fluxo de correio. Olhe a coluna nomeada
“comportamento” e edite toda a política do fluxo de correio com o grupo do comportamento
“para retransmitir” 

●

Gire "OFF" verificação DKIM e SPF para aquelas políticas do fluxo de correio. ●

O clique “submete-se” e “comprometa”.●

Nós não queremos o ESA executar a verificação DKIM ou SPF para o email recebido no ESA da
sua direção do mail server da troca de partida. Na maioria de configurações, a política
“RETRANSMITIDA” do fluxo de correio é a única fileira com o comportamento do relé.

2. Crie uma política nova do fluxo de correio recebido para eBay e Paypal

O email de entrada recebido de eBay e Paypal devem sempre passar a verificação DKIM. Nós,
criaremos consequentemente uma outra política do correio recebido para usar o filtro satisfeito
entrante de DKIM_Hardfail_Original para um email daqueles domínios.

Navegue a: “Envie políticas > políticas do correio recebido”●

Clique “adicionam o botão da política”. ●

Dê entrada com o nome: “Original do Hardfail DKIM”●

Clique “adicionam o usuário…” botão.●

O painel seguinte da configuração deixa-o definir que mensagens combinarão esta política nova
do correio recebido. Nós queremos somente definir os critérios para o remetente (a parcela
esquerda do painel da configuração). 

“O botão de rádio dos remetentes de seguimento” do clique e na tabela dos endereços email
incorpora “@ ebay.com, @ paypal.com” 

●

Clique o botão do " ok " na parte inferior. ●

O clique “submete-se”.●

3. Crie uma política nova do fluxo de correio recebido para seu domínio (a proteção do spoof)

As etapas nesta seção permitirão que você tome a ação no email entrante que têm a do endereço
email de seu próprio domínio e que estão falhando a verificação SPF. Naturalmente, isto confia
em você já que publica seu registro do texto SPF no DNS. Salte estas etapas se você não
criou/publicou um registro de recurso do texto SPF para seu domínio.

Navegue a: “Envie políticas > políticas do correio recebido”●

Clique “adicionam o botão da política”. ●

Dê entrada com o nome: “Spoof_Protection”●

Clique “adicionam o usuário…” botão.●

http://ebay.com
http://paypal.com


O painel seguinte da configuração deixa-o definir que mensagens combinarão esta fileira nova da
política do correio recebido. Você quer somente definir os critérios para o remetente (que é a
parcela esquerda do painel da configuração). 

Clique “os remetentes de seguimento” botão de rádio e incorpore então seu domínio ao
“endereço email: ” caixa de texto. Para mim, meu domínio é “@unc-hamiltons.com” 

●

O clique “submete-se”.●

Você é presentado com a tabela das políticas do correio recebido outra vez mas agora você tem
uma segunda fileira nova da política do correio acima da política padrão. 

Clique (o hypertext do padrão do uso) na pilha dos filtros do índice para a fileira nova. ●

Lance o menu de destruição “permitem filtros satisfeitos (configurações personalizadas)”.●

Verifique o “Spoof_SPF_Failures” igualmente asseguram-se de que “DKIM_Hardfail_Copy” e
“DKIM_Hardfail_Original” não estejam verificados. 

●

O clique “submete-se” e “comprometa mudanças”.●

A tabela das políticas do correio recebido deve agora olhar como esta:

PASSO 4: CRIANDO OS FILTROS SATISFEITOS QUE PARTE

Navegue a: “Envie políticas > filtros satisfeitos que parte”●

Está aqui uma tabela de satisfeito que parte filtra-o deve criar.●

Crie estes filtros satisfeitos que parte
Nome: Bank_Data
Adicionar duas circunstâncias:
   Corpo da mensagem ou acessório: 
       Contém o identificador esperto: Número do roteamento ABA



       Contém o identificador esperto: Número do cartão de crédito
Adicionar uma ação:
   Quarentena: 
       Envie a mensagem para quarantine: “Deposite os dados de partida (centralizado)”
       Duplique a mensagem: Permitido 
(Note a regra da aplicação deve ser “se fósforo de umas ou várias circunstâncias ")
Nome: SSN
Adicionar uma circunstância:
   Corpo da mensagem ou acessório: 
       Contém o identificador esperto: Número da Segurança Social (SSN)
Adicionar uma ação:
   Quarentena: 
       Envie a mensagem para quarantine: “SSN de partida (centralizado)”
       Mensagem duplicada:  Permitido 
Nome: Impróprio
Adicionar duas circunstâncias:
   Corpo da mensagem ou acessório:
       Contém o termo no dicionário: Profanidade
       Contém o termo no dicionário: Sexual_Content
Adicionar uma ação:
   Quarentena: 
       Envie a mensagem para quarantine: “De partida impróprio (centralizado)”
       Mensagem duplicada: Permitido 
Nome: URL_Category
Adicionar uma circunstância:
   Categoria URL: 
       Selecione categorias: 
           Adulto, datando, vacância do filtro, freeware e Shareware, jogando,
           Jogos, corte, roupa interior e roupas de banho, desnudez NON-sexual,
           Domínios estacionados, transferência de arquivo do par, pornografia
Adicionar uma ação:
   Quarentena: 
       Envie a mensagem para quarantine: “Categoria URL de partida (centralizado)”
       Mensagem duplicada: Permitido 
Nome: URL_Malicious
Adicionar uma circunstância:
   Reputação URL: 
       A reputação URL é: Malicioso (-10.0 a -6.0) 
Adicionar uma ação:
   Quarentena: 
       Envie a mensagem para quarantine: “De partida malicioso URL (centralizado)”
       Mensagem duplicada: Deficiente (quarentena do **** o **** original)
Nome: Password_Protected
Adicionar uma circunstância:
   Proteção do acessório: Uns ou vários acessórios são protegidos
Adicionar uma ação:
   Quarentena: 
       Envie a mensagem para quarantine: “De partida protegido Pwd (centralizado)”
       Mensagem duplicada: Permitido 
Nome: Size_10M
Adicionar uma circunstância:
   O tamanho de mensagem é: 
       Superior ou igual a: 10M



Adicionar uma ação:
   Adicionar a etiqueta da mensagem: 
       Incorpore um termo: NOOP
(Nota: Deve haver alguma ação tão aqui que nós “etiquetamos” a mensagem para não
representar nenhuma operação tomada. O fato de que o filtro satisfeito “esteve combinado”
permitirá que apareça no relatório. Não “ação” precisa de ser tomado para que mostre no
relatório.)
Nome: Proprietário
Adicionar uma circunstância:
  Corpo da mensagem ou acessório:
       Contém o termo no dicionário: Proprietário
Adicionar uma ação:
   Quarentena: 
       Envie a mensagem para quarantine: “Proprietário (centralizado)”
       Mensagem duplicada: Permitido 

Porque a função das “políticas” é selecionada (você verá o hypertext das políticas no meio
superior) que a coluna média mostra que as políticas que parte do correio o filtro satisfeito
estiveram aplicadas a. Porque nós não os aplicamos a nenhuma política que parte do correio,
“não no uso” é indicado. 

Navegue a: “Envie políticas > políticas que parte do correio”●

Clique sobre “desabilitou” o texto na pilha dos filtros do índice para a política padrão.●

O botão do menu de destruição é ajustado “para desabilitar filtros satisfeitos”.●

Clique o botão e o grupo “permite filtros satisfeitos” e você é presentado com imediatamente
todos os filtros satisfeitos que parte que foram criados. 

●

" habilitar " todos os filtros. ●

“Submeta” e “comprometa”.●

Resumo

Você tem executado agora melhores prática iniciais para filtros satisfeitos entrantes e que parte. A
maioria (de filtros de não todo o) índice usaram a ação da quarentena e eleitos para verificar
(para permitir) “a opção da mensagem duplicada” - que coloca meramente uma cópia do email
original e não impediu que o email esteja entregado. A intenção destes filtros satisfeitos é permitir
que você recolha a informação sobre os tipos de email que fluem de entrada e de partida a sua
empresa.

Tendo disse que, após ser executado os filtros satisfeitos relatam e a vista sobre as cópias do
email salvar nas quarentena, ele pode ser prudente desmarcar “a opção da caixa de seleção da
mensagem duplicada” e começá-la desse modo colocar o email original na quarentena em vez de
uma cópia/duplicata.
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