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Introdução

Atualizações da regra do Snort das liberações de Cisco Talos (SRU) para endereçar as ameaças
e as vulnerabilidades as mais atrasadas. Uma liberação nova SRU pode conter rulesets
actualizados para cada política baixa. Este documento explica o processo usado pelo Talos
decidindo como as regras são atribuídas a cada política da base da intrusão para dispositivos de
FirePOWER.

Talos baseia a intenção da política definida em metadata da
regra

As políticas baixas são mantidas pelos Metadata dentro do SRUs eles mesmos. O estado de
alguns dá a regra em algumas das políticas padrão é definido na parcela dos metadata do corpo
da regra. Por exemplo:

alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any (msg:"MALWARE-CNC 1.php outbound connection

attempt"; sid:38753; gid:3; rev:1; classtype:trojan-activity; metadata:engine shared, soid

3|38753, policy balanced-ips drop, policy security-ips drop, impact_flag red; )

A observação na regra de exemplo mostrada acima, a seção dos metadata contém a gota da
política equilibrado-IP, gota da política Segurança-IP. Isto indica que que é esta regra 1:38753 é
permitida e ajustada de deixar cair na Segurança e a política de conectividade equilibrada assim
como a Segurança sobre a política de conectividade.

Medidor usado para determinar o padrão Ruleset

A métrica principal usada é a contagem comum do sistema de pontuação da vulnerabilidade
(CVSS) atribuída a cada vulnerabilidade que pôde ser coberta por uma regra.

●



A segunda métrica é baseado temporal e refere-se à idade de uma vulnerabilidade particular.●

A métrica final é a área particular da cobertura para a regra. Tão por exemplo, as regras da
injeção SQL são consideradas ser importantes bastante ter a influência ao ser considerado
para a inclusão da política.

●

Nota: As vulnerabilidades cobertas pelas regras nestas categorias são consideradas
importantes, apesar da idade. 

Conectividade sobre a política da base de Segurança

Nota: A política de conectividade é projetada especificamente favorecer o desempenho do
dispositivo sobre os controles de segurança na política. Deve permitir que um cliente
distribua um de nossos dispositivos com os falsos positivos mínimos e o desempenho
avaliado completo da caixa na maioria de distribuições de rede. Além, esta política deve
detectar o mais comum e a maioria de ameaças que predominantes nossos clientes
experimentarão.

1. A contagem CVSS deve ser 10

2. A vulnerabilidade é dos últimos dois anos (inclusivos).  Por exemplo: 

O ano atual (2019 por exemplo)●

No ano passado (2018 neste exemplo)●

Ano antes do último (2017 neste exemplo)●

3. Categoria da regra

Não usado para esta política●

Política baixa equilibrada

Nota: A política equilibrada é a política padrão que é recomendada para distribuições inicial.
Esta política tenta equilibrar necessidades da Segurança e características de desempenho
de nossos sistemas. Os clientes devem poder começar com esta política e obter uma taxa
de bloco muito boa com as ferramentas públicas da avaliação, e relativamente a taxa de alto
desempenho com as ferramentas da avaliação e de testes. Adicionalmente, esta política
deve executar em 80% da capacidade avaliado do dispositivo sob o normal nas condições
selvagens dos trabalhos em rede. A coisa mais importante a manter-se sempre na mente
com a política equilibrada é que este é o ponto de início dos clientes, se têm uma
experiência ruim com falsos positivos, detecção limitada, ou o desempenho ruim a maioria
de clientes investigará outros dispositivos para o desenvolvimento em sua infraestrutura. É o
estado do transporte do padrão do grupo da regra do subscritor do Snort para o Snort da
aberta vendido em Snort.org.

1. Contagem 9 CVSS ou maior

2. A vulnerabilidade é dos últimos dois anos (inclusivos).  Por exemplo: 



O ano atual (2019 por exemplo)●

No ano passado (2018 neste exemplo)●

Ano antes do último (2017 neste exemplo)●

3. Categoria da regra

Malware-CnC●

Lista negra●

Injeção SQL●

Façanha-jogo●

4. Se a regra está na política de conectividade

Segurança sobre a política da base da Conectividade

Nota: A política de segurança é projetada para o segmento pequeno de nossa base de
clientes que é referida excepcionalmente sobre a Segurança de organização. Os clientes
distribuem esta política nas redes protegidas, aquele tem uns mais baixos requisitos de
largura de banda, mas umas exigências de muita segurança mais elevada. Adicionalmente,
os clientes importam-se menos com falsos positivos e assinaturas ruidosas. O controle de
aplicativo, e travado abaixo do USO de rede é igualmente interesses aos clientes que
distribuem esta política. Deve fornecer a proteção máxima, e o controle de aplicativo, mas
não deve derrubar a rede.

1. Contagem 8 CVSS ou maior

2. A vulnerabilidade é dos últimos três anos (inclusivos).  Por exemplo:

O ano atual (2019 por exemplo)●

No ano passado (2018 neste exemplo)●

Ano antes do último (2017 neste exemplo)●

Ano previamente (2016 neste exemplo)●

3. Categoria da regra

Malware-CnC●

Lista negra●

Injeção SQL●

Façanha-jogo●

4. Se a regra está no equilibrado e na política de conectividade

MAX-detecte (a política da base da detecção máxima):

Nota: O ruleset máximo da detecção é significado ser usado em ambientes de testes e
porque tal não está aperfeiçoado para o desempenho. Os falsos positivos para muitas das
regras nesta política são tolerados e/ou as investigações previsto e FP não serão
empreendidas normalmente.

1. A cobertura é exigida para testes do em-campo.



2. Inclui as regras na Segurança, grupos da regra equilibradas, e da Conectividade.

3. Inclui todas as regras ativas acima do Sid: 10000, salvo disposição em contrário.

Frequência de atualizações da política

Todas as regras novas são colocadas nas políticas baseadas nestes critérios. Cada ano as
políticas serão feitas nova avaliação e as regras dos anos anteriores, como as vulnerabilidades
envelhecem, serão removidas da política para manter a política complacente com nossos critérios
de seleção temporais.

Se o CVSS marcar a mudança para uma vulnerabilidade particular que esteja coberta por uma
regra, é presença em uma política baseada na métrica CVSS é feito nova avaliação.

As políticas crescem continuamente. Independentemente de principal rebalanced para alinhá-lo a
umas gotas objetivas, principais específicas das regras das políticas não acontece sempre se nós
somos satisfeitos com o número de regras e o desempenho da política no produto

Nota: As políticas baixas podem crescer independentemente do major anual rebalance para
alinhá-los a um objetivo específico. As gotas principais das regras das políticas não
acontecem sempre se Talos é satisfeito com o número de regras e o desempenho da
política no produto sob condições da rede normal. As regras nas políticas listadas são
avaliadas em uma regra pela base da regra. Haverá algumas regras que são mais velhas e
não nos critérios acima disso esteja nas políticas padrão. O acima é os critérios de seleção
para regras de padrão, e é sempre sujeito mudar baseado na paisagem da ameaça.

Nota: As regras nas políticas listadas são avaliadas em uma regra pela base da regra.
Haverá algumas regras que são mais velhas e não nos critérios acima disso esteja nas
políticas padrão. O acima é os critérios de seleção para regras de padrão, e é sempre
sujeito mudar baseado na paisagem da ameaça
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