
HAT/RAT - Visão geral, erros comuns e solução
de problemas 
Introduction

Este documento fornece uma visão geral de alto nível, orientação de configuração e técnicas de
solução de problemas para diagnosticar problemas comuns da HAT (Host Access Table, tabela
de acesso de host) e da RAT (Recipient Access Table, tabela de acesso de destinatário) no ESA
(Email Security Appliance, dispositivo de segurança de e-mail). 

Contribuído por Dennis McCabe Jr e Vibhor Amrodia, engenheiros do Cisco TAC.

Overview

HAT

Para cada ouvinte configurado, você deve definir um conjunto de regras que controlem conexões
de entrada de hosts remotos. Por exemplo, você pode definir hosts remotos e se eles podem ou
não se conectar ao ouvinte. AsyncOS permite definir quais hosts podem se conectar ao ouvinte
usando o HAT.

O HAT mantém um conjunto de regras que controlam conexões de entrada de hosts remotos
para um Ouvinte. Cada ouvinte configurado tem seu próprio HAT independente. Você pode
configurar HATs para ouvintes públicos e privados.

Por padrão, o HAT é definido para executar ações diferentes dependendo do tipo de ouvinte:

Ouvinte público: O HAT está configurado para aceitar emails de todos os hosts.●

Ouvinte privado: O HAT é configurado para retransmitir e-mails dos hosts especificados e
rejeitar todos os outros hosts.

●

Uma regra HAT consiste em um grupo de remetente, pontuação de reputação SenderBase,
fontes de alimentação de ameaças externas aplicadas e política de fluxo de e-mail.

Grupo de remetente

Um grupo de remetente é uma lista de remetentes identificados por:

Endereço IP (IPv4 ou IPv6)●

intervalo IP●

Nome de host ou domínio específico●

Classificação da "organização" do IP Reputation Service●

Intervalo de pontuação de reputação de IP (IPRS) (ou falta de pontuação)●

resposta de consulta da lista DNS●

Pontuação de reputação SenderBase



O aplicativo pode consultar o IP Serviço de reputação para determinar um IP pontuação de
reputação.O  Pontuação do IP Reputation é um valor numérico atribuído a um endereço IP,
domínio ou organização com base nas informações do IP Serviço de reputação.

Fontes de feed de ameaças externas aplicadas

O quadro "External Threat Feeds" (ETF) permite que o ESA consuma informações externas sobre
ameaças no formato STIX comunicado através do protocolo TAXII.

A capacidade de consumir informações externas sobre ameaças ajuda uma empresa a:

Responda proativamente a ameaças cibernéticas, como malware, ransomware, ataques de
phishing e ataques direcionados.

●

Assine fontes de inteligência de ameaças locais e de terceiros.●

Melhorar a eficácia●

Você precisa de uma chave de recurso válida para utilizar ETF em seu ESA. Para obter
informações sobre como obter uma chave de recurso, entre em contato com o representante de
vendas da Cisco e/ou com as operações de licenciamento global da Cisco. 

Política de fluxo de e-mail

As Políticas de fluxo de e-mail permitem controlar ou limitar o fluxo de mensagens de e-mail de
um remetente para o ouvinte durante a conversação SMTP. Você controla as conversações
SMTP definindo os seguintes tipos de parâmetros na Política de fluxo de e-mail:

Parâmetros de conexão (por exemplo, número máximo de mensagens por conexão)●

Parâmetros de limitação de taxa (por exemplo, número máximo de destinatários por hora)●

Códigos SMTP personalizados e respostas comunicadas durante a conversação SMTP.●

Ativar/desativar detecção antisspam●

Ativar/desativar a proteção antivírus●

Criptografia (por exemplo, TLS)●

Autenticação e verificação (por exemplo, DMARC, DKIM e SPF)●

RAT

O AsyncOS usa o RAT para cada ouvinte público para gerenciar a aceitação ou rejeição de
endereços de destinatário. Os endereços de destinatário incluem:

Domínios●

Endereços de e-mail●

Grupos de endereços de e-mail●

Por padrão, o RAT rejeições todos os destinatários para impedir a criação de um relé aberto.

Cenários comuns de implementação

Como apagar manualmente um remetente

Caso deseje bloquear um remetente específico usando seu IP de remetente, podemos conseguir

/content/en/us/about/contact-cisco.html


isso adicionando uma entrada manual para o endereço IP no grupo de remetente BLACKLIST e
verificar se a ação está definida como Rejeitar ou Recusar TCP. Para obter instruções sobre a
configuração, consulte este artigo: Blacklist a Sender IP Manually on ESA

Troubleshooting

Remetente correspondente a grupo de remetente incorreto

Verifique os registros de correio no ESA ou Rastreamento de mensagem no Security
Management Appliance (SMA) e verifique essas entradas na ID da conexão de entrada (ICID)

ICID 476946 ACCEPT SG WhiteList match nx.domain SBRS None country United States

Razão: Você deve ter as configurações de Verificação de DNS do Host de Conexão ativadas no
Grupo de Remetentes e, especificamente, o registro PTR do host de Conexão não existe no DNS
está marcado. 

ICID 476946 ACCEPT SG WhiteList match not.double.verified SBRS None country United States

Razão: Você deve ter as configurações de Verificação de DNS do Host de Conexão ativadas no
Grupo de Remetentes e, especificamente, a pesquisa de DNS reverso (PTR) do host de Conexão
não corresponde à pesquisa de DNS de encaminhamento (A) marcada. 

ICID 476946 ACCEPT SG WhiteList match serv.fail SBRS None country United States

Razão: Você deve ter as configurações de Verificação de DNS do Host de Conexão ativadas no
Grupo de Remetentes e especificamente a Conexão da pesquisa de registro PTR do host falhou
devido à falha temporária de DNS verificada.

Configuração incorreta do host do grupo de remetente

Um grupo de remetente é uma lista de remetentes identificados por:

Endereço IP (IPv4 ou IPv6)●

intervalo IP●

Nome de host ou domínio específico●

Classificação da "organização" do IP Reputation Service●

Intervalo de pontuação de reputação de IP (IPRS) (ou falta de pontuação)●

resposta de consulta da lista DNS●

Exemplo de endereços configurados incorretamente no grupo de remetente: ESA Sender Group
Correspondência de nomes de host parciais

As rejeições de HAT/RAT contam contra "Interrompido por filtragem de reputação"?

Sim, as mensagens de e-mail rejeitadas pelos Grupos de remetentes com ação de rejeição sob a
Política de fluxo de e-mail são contadas neste contador para relatórios.

Verificando rejeições pela tabela RAT

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/118219-configure-esa-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/118569-qa-esa-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/118569-qa-esa-00.html


Este é um exemplo dos logs de e-mail em um ESA.

Thu Sep 18 09:10:14 2014 Info: MID 48445 ICID 15970 To: <steve@joe.com> Rejected by RAT

Razão: O domínio específico não é permitido sob o RAT na configuração do ESA.

Como posso identificar as conexões que são rejeitadas devido à pontuação SBRS?

Identificar as conexões rejeitadas devido à configuração baseada na pontuação do SenderBase
Reputation pode ser identificado usando as etapas mencionadas neste documento: Identificar e
permitir servidores de correio SBRS (Poor Sender Base Reputation Score)

Como registrar informações adicionais de remetente/destinatário para conexões
rejeitadas?

Idealmente, qualquer conexão rejeitada registraria somente o IP do remetente MTA nos logs de e-
mail e não as informações do remetente do envelope ou do destinatário do envelope. Se, para
fins de solução de problemas, você quiser registrar essas informações, Delayed HAT Reject pode
ser ativado no AsyncOS. Recomenda-se que você não habilite esse recurso permanentemente,
pois ele exige recursos adicionais.

Mais detalhes podem ser encontrados aqui: FAQ sobre rejeição atrasada de HAT

Informações Relacionadas

Cisco Email Security Appliance - Guias do usuário final●

Como posso verificar se minha regra de acesso TCPREFUSE ou REJECT está funcionando?●

Qual é a diferença entre REJECT e TCPREFUSE?●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/200436-Identify-and-allow-poor-SenderBase-Reput.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/200436-Identify-and-allow-poor-SenderBase-Reput.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/117960-qa-esa-00.html
http://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/118214-configure-esa-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/email-security-appliance/118007-configure-esa-00.html
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