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Introdução

Este documento descreve o procedimento para adicionar uma lista do Domain Name System
(DNS) a uma política DNS de modo que você possa a aplicar com inteligência de Segurança (SI).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Configuração da defesa da ameaça de Cisco ASA55XX●

Configuração do centro de gerenciamento de Cisco FirePOWER●

Componentes Utilizados

Versão 6.2.3.4 da defesa da ameaça de Cisco ASA5506W-X (75) (construção 42)●

Centro de gerenciamento de Cisco FirePOWER para VMware Versão de software: 6.2.3.4
(construção 42)OS: Cisco ateia fogo ao Linux OS 6.2.3 (build13)

●



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 rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A inteligência de Segurança trabalha obstruindo o tráfego a ou dos endereços IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT, das URL, ou dos Domain Name que têm uma reputação ruim
conhecida. Neste documento, o foco principal é põr do Domain Name.

O exemplo usado obstrui 1 domínio:

cisco.com●

Você poderia usar a Filtragem URL para obstruir alguns destes locais, mas o problema é que a
URL deve ser uma exata - fósforo. Por outro lado, o DNS que põr com SI pode centrar-se sobre
domínios como o “cisco.com” sem a necessidade de preocupar-se sobre todos os secundário-
domínios ou mudanças na URL.

Na extremidade deste documento, uma configuração opcional do Sinkhole é demonstrada
igualmente.

Diagrama de Rede

Configurar

Configurar uma lista do costume DNS com os domínios que nós queremos obstruir
e transferir arquivos pela rede a lista a FMC

Etapa 1. Crie um arquivo de .txt com os domínios que você gostaria de obstruir. Salvar o arquivo
de .txt em seu computador:



Etapa 2. Em FMC navegue para objetar >> Gerenciamento do objeto >> lista DNS e as
alimentações >> adicionam a lista e as alimentações DNS.

Etapa 3. Crie uma lista chamada “Lista-domínios”, o tipo deve ser lista e o arquivo de .txt com os
domínios na pergunta deve ser transferido arquivos pela rede como visto nas imagens:



*Notice que quando você transferir arquivos pela rede o arquivo de .txt, o número de entradas de
DNS deve ler todos os domínios. Neste exemplo, um total de 1:



Adicionar uma política nova DNS com 'a ação configurada ao “domínio não
encontrado”

*Ensure você adiciona uma zona de origem, uma rede da fonte, e uma lista DNS.

Etapa 1. Navegue às políticas >> ao controle de acesso >> ao DNS >> adicionam a política DNS:



Etapa 2. Adicionar uma regra DNS como visto na imagem:





Informação importante na ordem da regra:

O Whitelist global é sempre primeiro e toma a precedência sobre todas regras restantes.●

A regra do descendente DNS Whitelists aparece somente em disposições do multi-domínio,
em domínios da NON-folha. É sempre em segundo e toma a precedência sobre todas regras
restantes exceto o Whitelist global.

●

A seção de Whitelist precede a seção da lista negra; as regras do whitelist tomam sempre a
precedência sobre outras regras.

●

A lista negra global é sempre primeira na seção da lista negra e toma a precedência sobre
todas regras restantes do monitor e da lista negra.

●

O descendente as listas negras DNS que ordenam aparece somente em disposições do
multi-domínio, em domínios da NON-folha. Está sempre em segundo na seção da lista negra
e toma a precedência sobre todas regras restantes do monitor e da lista negra exceto a lista
negra global.

●

A seção da lista negra contém regras do monitor e da lista negra.●

Quando você cria primeiramente uma regra DNS, a posição do sistema senta-se por último
na seção de Whitelist se você atribui uma ação de Whitelist, ou último na seção da lista negra
se você atribui alguma outra ação

●

Atribua a política DNS a sua política do controle de acesso

Vai às políticas >> ao controle de acesso >> a política para o seu FTD >> inteligência de
Segurança >> política DNS e adiciona a política que você criou.

Assegure-se de que você distribua todas as mudanças quando terminado.



Verificar

Antes da política DNS é aplicado

Etapa1. Verifique a informação do servidor DNS e do endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT em sua máquina host como visto na imagem:

Etapa 2. Confirme-o pode navegar ao cisco.com como visto na imagem:

Etapa 3. Confirme com capturas de pacote de informação que o DNS está resolvido
corretamente:



Após a política DNS é aplicado

Etapa 1. Cancele o esconderijo DNS em seu host com o comando ipconfig /flushdns.

Etapa 2. Navegue ao domínio na pergunta com um navegador da Web. Deve ser inacessível:



Etapa 3. Tente emitir o nslookup no cisco.com do domínio. A resolução de nome falha.

Etapa 4. As capturas de pacote de informação mostram uma resposta do FTD, em vez do
servidor DNS.



Etapa 5. Seja executado debuga em FTD CLI: o suporte de sistema Firewall-motor-debuga e
especifica o protocolo UDP.

*Debugs quando o cisco.com for combinado:



Configuração opcional do Sinkhole

Um sinkhole DNS é um servidor DNS que forneça a informação falsa. Em vez de retornar de
“uma resposta de DNS nenhum tal nome” às perguntas DNS em domínios que você está
obstruindo, ele retorna um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT falsificado.

Etapa 1. Navegue aos objetos >> ao Gerenciamento >> ao Sinkhole do objeto >> adicionam o
Sinkhole e criam a informação falsificada do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT.

Etapa 2. Aplique o sinkhole a sua política DNS e distribua mudanças a FTD.



Verifique que o Sinkhole está trabalhando



Troubleshooting

Navegue à análise >> às conexões >> aos eventos da inteligência de Segurança para seguir
todos os eventos que estão provocados pelo SI enquanto você permitiu a abertura da política
DNS:

Você pode igualmente usar o suporte de sistema Firewall-motor-debuga o comando no FTD que
é controlado pelo FMC.

As capturas de pacote de informação podem ser úteis confirmar que os pedidos DNS o estão
fazendo ao server FTD. Não esqueça cancelar o esconderijo em seu host local ao testar.
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