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Introdução

Este artigo é parte de uma série de artigos que explicam como pesquisar defeitos
sistematicamente o trajeto de dados em sistemas de FirePOWER para determinar se os
componentes de FirePOWER podem afetar o tráfego. Refira por favor o artigo da vista geral para
obter informações sobre da arquitetura de Plataformas e de links de FirePOWER aos outros
artigos do Troubleshooting do trajeto de dados.

Este artigo cobre a quinta fase do Troubleshooting do trajeto de dados de FirePOWER, os
recursos de política do secure sockets layer (SSL).

Pré-requisitos

A informação neste artigo aplica a todo o FirePOWER a plataforma Decriptografia de SSL
para a ferramenta de segurança adaptável (ASA) com os serviços de FirePOWER (módulo
SFR) somente disponíveis em 6.0+A característica da alteração dos hellos do cliente está
somente disponível em 6.1+

●

Confirme que a política SSL está sendo usada na política do controle de acesso●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214572-firepower-data-path-troubleshooting-ove.html


Verifique que registrar está permitido para todas as regras, incluindo a “ação padrão”●

Verifique a aba das ações de Undecryptable para ver se alguma opção é ajustada para
obstruir o tráfego

●

Nos eventos de conexão, quando você está na ideia da tabela dos eventos de conexão,
permita todos os campos com o “SSL” no nome
A maioria são desabilitados à revelia e precisam de ser permitidos no visor dos eventos de
conexão

●



Pesquisando defeitos a fase da política SSL

As etapas específicas podem ser seguidas para ajudar a compreender porque a política SSL
pode deixar cair o tráfego que é esperado ser permitido.

Verifique campos SSL nos eventos de conexão

Se a política SSL é suspeitada de causar edições do tráfego, o primeiro lugar a verificar é a seção
dos eventos de conexão (sob a análise > as conexões > os eventos) após ter permitido todos os
campos SSL, como esboçado acima.

Se a política SSL está obstruindo o tráfego, os indicadores “bloco do campo da razão SSL”. A
coluna do erro do fluxo SSL tem a informação util sobre porque o bloco ocorreu. Os outros
campos SSL têm a informação sobre os dados SSL que FirePOWER detectou no fluxo.



Estes dados podem ser fornecidos ao centro de assistência técnica da Cisco (TAC) ao abrir um
argumento para a política SSL. A fim exportar facilmente esta informação, relate que botão do
desenhista no canto superior direito pode ser usado.

Se este botão é clicado da seção dos eventos de conexão, as opções dos filtros e da janela de
horário estão copiadas ao template de relatório automaticamente. 

Certifique-se que todos os campos mencionados SSL estão adicionados na seção do “campo”. 



Clique sobre Generate para criar um relatório em formatos PDF ou CSV.

Debugar a política SSL

Se os eventos de conexão não contêm bastante informação sobre o fluxo, a eliminação de erros
SSL pode ser executada no comando line interface(cli) de FirePOWER.

Nota: Todo o debugar o índice abaixo é baseado na decriptografia de SSL que acontece no
software na arquitetura x86. Este índice não inclui debuga do hardware SSL offload as
características que foram adicionadas na versão 6.2.3 e sobre, que são diferentes.

Nota: Nas Plataformas de FirePOWER 9300 e 4100, o shell na pergunta pode ser
alcançado através dos comandos seguintes:

# conecte o console do módulo 1
Firepower-module1> conectam o ftd
>

Para multi-exemplos, o dispositivo lógico CLI pode ser alcançado com os comandos
seguintes.
# conecte o telnet do módulo 1
Firepower-module1> conectam o ftd ftd1
Conectar ao console do recipiente ftd(ftd1)… incorpora a “saída” para retornar para carreg o
CLI
>

O suporte de sistema SSL-debuga o comando do debug_policy_all pode ser sido executado para
gerar a informação sobre debugging para cada fluxo processado pela política SSL.

Cuidado: O processo do snort deve ser reiniciado antes e depois de executar o SSL
debuga, que pode fazer com que alguns pacotes sejam deixados cair segundo as políticas e
o desenvolvimento do snort-para baixo usados. O tráfego TCP será retransmitido, mas o
tráfego UDP pode ser negativamente afetado se os aplicativos que passam com o Firewall
não toleram a perda de pacotes mínima.



aviso: Não esqueça girar fora debugar depois que os dados necessários são recolhidos com
o comando da SSL-debugar-restauração do suport do sistema.

Haverá um arquivo redigido para cada processo do snort que é executado no dispositivo de
FirePOWER. O lugar dos arquivos será:

/var/common para as Plataformas NON-FTD●

/ngfw/var/common para Plataformas FTD●

Estes são alguns dos campos úteis nos logs debugar.



Nota: Se há um erro com descriptografia que ocorre depois que FirePOWER começa a
decifrar, o tráfego deve ser deixado cair desde que o Firewall tem alterado já/homem---



middled na sessão, assim que não é possível para o cliente e servidor recomeçar uma
comunicação porque tem pilhas diferentes TCP assim como as chaves de criptografia
diferentes usadas no fluxo.

Os arquivos debugar podem ser copiados fora do dispositivo de FirePOWER do > alerta usando
os sentidos neste artigo.

Alternativamente, há uma opção no FMC na versão 6.2.0 e mais recente de FirePOWER. Para
alcançar esta utilidade UI no FMC, navegue aos dispositivos > ao Gerenciamento de dispositivos.
Então, clique sobre o ícone ao lado do dispositivo na pergunta, seguida pelo Troubleshooting
avançado > pela transferência do arquivo. Você pode então dar entrada com o nome de um
arquivo na pergunta e na transferência do clique.

Gerencia uma captação do pacote decifrado

Épossível recolher uma captação do pacote não criptografado para as sessões que obtêm
decifradas por FirePOWER. O comando é suporte de sistema debuga-DAQ o
debug_daq_write_pcap

Cuidado: O processo do snort deve ser reiniciado antes de gerar a captação do pacote
decifrado, que pode fazer com que alguns pacotes sejam deixados cair. Os protocolos
stateful tais como o tráfego TCP são retransmitidos, mas o outro tráfego, tal como o UDP,
pode ser negativamente afetado.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html#anc5


Cuidado: Antes de submeter uma captação decifrada PCAP ao TAC, recomenda-se filtrar
para fora e limitar o arquivo de captura aos fluxos problemáticos, a respeito do evita revelar
todos os dados sensíveis desnecessariamente.

Procure alterações dos hellos do cliente (o CHMod)

A captura de pacote de informação pode igualmente ser avaliada para considerar se alguma
alteração dos hellos do cliente está ocorrendo.

A captura de pacote de informação à esquerda descreve o cliente original olá!. Esse à direita
mostra que pacotes do lado de servidor. Observe que o segredo mestre prolongado esteve
removido através da característica do CHMod em FirePOWER.



Certifique-se das confianças do cliente que renunciam CA para o Decrypt/para
renunciar

Para regras da política SSL com uma ação do “Decrypt - renuncie”, certificam-se de que o cliente
hospeda a confiança o Certificate Authority (CA) usado como CA de demissão. Os utilizadores
finais devem não ter nenhuma indicação que estão sendo homem---middled pelo Firewall. Devem
confiar CA de assinatura. Isto é reforçado o mais geralmente com a política do grupo do diretório
ativo (AD) mas depende da política da empresa e da infraestrutura AD.

Para mais informação, você pode rever o seguinte artigo, que esboça como criar uma política
SSL.

Etapas da mitigação

Algumas etapas básicas da mitigação podem ser seguidas:

 Reconfigure a política SSL para não decifrar determinado tráfego●

 Descasque determinados dados fora de um pacote dos hellos do cliente de modo que a
descriptografia suceda

●

Add não decifra regras (de DnD)

Na encenação do exemplo seguinte, determinou-se que o tráfego a google.com está quebrando
ao passar com a inspeção da política SSL. Uma regra é adicionada, baseado fora do Common
Name (CN) no certificado de servidor de modo que o tráfego a google.com não seja decifrado.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firesight-management-center/200202-Configuration-of-an-SSL-Inspection-Polic.html


Após ter salvar e ter a política, os passos de Troubleshooting esboçados acima podem ser
seguidos outra vez para considerar o que FirePOWER está fazendo com o tráfego.

Ajustamento da alteração dos hellos do cliente

Em alguns casos, pesquisar defeitos pode revelar que FirePOWER está sendo executado em
uma edição com descriptografia de determinado tráfego. A utilidade deajustamento do suporte de
sistema pode ser executada no CLI para fazer com que FirePOWER remova determinados dados
de um pacote dos hellos do cliente.

No exemplo abaixo, uma configuração é adicionada de modo que determinados Ramais TLS
sejam removidos. Os ID numéricos são encontrados procurando para obter informações sobre
dos Ramais e dos padrões TLS.

Cuidado: O processo do snort deve ser reiniciado antes que as mudanças da alteração dos
hellos do cliente tomem o efeito, que pode fazer com que alguns pacotes estejam deixados
cair. Os protocolos stateful tais como o tráfego TCP são retransmitidos, mas o outro tráfego,
tal como o UDP, pode ser negativamente afetado.



A fim reverter todas as mudanças feitas aos ajustes da alteração dos hellos do cliente, o comando
da SSL-cliente-olá!-restauração do suporte de sistema pode ser executado.

Dados a fornecer ao TAC
Dados Instruções
Pesquise
defeitos
arquivos dos
dispositivos do
centro de
gerenciamento
de
FirePOWER
(FMC) e do
FirePOWER

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-00.html

O SSL debuga Veja este artigo para instruções
O pacote de
sessão
completo
captura (do
lado do
cliente, do
dispositivo
próprio de
FirePOWER e
do lado de
servidor
quando
possível)

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html

Screenshots
ou relatórios
do evento de
conexão

Veja este artigo para instruções

http://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/sourcefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-00.html
http://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html


Próxima etapa

Se se determinou que o componente da política SSL não é a causa da edição, a próxima etapa
seria pesquisar defeitos a característica de autenticação ativa.

Clique aqui para continuar com o artigo seguinte.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw-virtual/214608-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html
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