
Fase 7 do Troubleshooting do trajeto de dados
de FirePOWER: Política da intrusão 
Índice

Introdução
Pré-requisitos
Pesquisando defeitos a fase da política da intrusão
Usar a ferramenta do “traço” para detectar a política da intrusão deixa cair (FTD somente)
Verifique para ver se há supressões nas políticas da intrusão
Crie uma política visada da intrusão
Troubleshooting do falso positivo
Exemplo positivo verdadeiro
Dados a fornecer ao TAC
Próximas etapas

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 sétima fase do Troubleshooting do trajeto de dados de FirePOWER, os
recursos de política da intrusão.

Pré-requisitos

Este artigo é aplicável a todas as Plataformas de FirePOWER que executam uma política da
intrusão A característica do traço está somente disponível na versão 6.2 e mais recente para
a plataforma da defesa da ameaça de FirePOWER (FTD) somente

●

O conhecimento do Snort da aberta é útil, embora não exigido Para obter informações sobre
do Snort da aberta, visite por favor https://www.snort.org/

●

Pesquisando defeitos a fase da política da intrusão

Usar a ferramenta do “traço” para detectar a política da intrusão
deixa cair (FTD somente)

A ferramenta do traço do suporte de sistema pode ser executada do comando line interface(cli)
FTD. Isto é similar à ferramenta Firewall-motor-debugar mencionada no artigo da fase da política
do controle de acesso, a não ser que escave mais profundo nos funcionamentos internos do
Snort. Isto pode ser útil ver se alguma regra da política da intrusão está provocando no tráfego

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214572-firepower-data-path-troubleshooting-ove.html
https://www.snort.org/
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214577-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html


interessante.

No exemplo abaixo, o tráfego do host com endereço IP 192.168.62.6 está sendo obstruído por
uma regra da política da intrusão (neste caso, 1:23111)

Observe que a ação aplicada pelo snort era gota. Quando uma gota é detectada pelo snort, essa
sessão particular está põr então de modo que todos os pacotes adicionais sejams também.

A razão pela qual o snort podido executar a ação de queda é que a “gota quando” a opção é
permitida Inline dentro da política da intrusão. Isto pode ser verificado na página inicial da
aterrissagem dentro da política da intrusão. No centro de gerenciamento de FirePOWER (FMC),
navegue às políticas > ao controle de acesso > à intrusão e clique o ícone da edição ao lado da
política na pergunta.

Se a “gota quando” estiver desabilitado Inline, ronca já não as gotas que ofendem pacotes, mas
ainda alerta com um resultado Inline de “deixaria cair” nos eventos da intrusão.

Com “gota quando Inline” desabilitou, as saídas de rastreamento mostram que a ação de queda



para a sessão do tráfego na pergunta.

Verifique para ver se há supressões nas políticas da intrusão

Épossível para o snort deixar cair o tráfego sem enviar eventos da intrusão ao FMC
(silenciosamente gota). Isto é realizado configurando supressões. A fim verificar se alguma
supressão esteve configurada em uma política da intrusão, o shell perito pode ser verificado na
parte posterior, como ilustrado abaixo.

Observe que a política da intrusão chamada “minha política da intrusão” contém uma supressão
para a regra de 1:23111. Consequentemente, o tráfego pode ser deixado cair devido a esta regra,
sem nenhuns eventos. Esta é uma outra razão pela qual o utilitário de rastreamento pode ser útil,
porque ainda mostra a ocorrência das gotas.

A fim suprimir da supressão, a regra na pergunta pode ser filtrada dentro da opinião das regras da
política da intrusão. Isto traz acima uma opção para suprimir da supressão, como mostrado
abaixo.



Crie uma política visada da intrusão

Se o tráfego está sendo deixado cair por uma regra particular da política da intrusão, você não
pode querer o tráfego na pergunta ser deixado cair mas você não pode igualmente querer
desabilitar a regra. A solução é criar uma política nova da intrusão com as regras de ofensa
desabilitada e então mandá-la avaliar o tráfego dos anfitriões visados.

Está aqui uma ilustração em como criar a política nova da intrusão (sob políticas > controle de
acesso > intrusão).

Após ter criado a política nova da intrusão, pode então ser usada dentro de uma regra nova da
política do controle de acesso, que vise os anfitriões na pergunta, cujo o tráfego era deixado cair
previamente pela política original da intrusão.



Troubleshooting do falso positivo

Um cenário de caso comum é análise do falso positivo para eventos da intrusão. Há diversas
coisas que podem ser verificadas antes de abrir um exemplo do falso positivo.

1. Da ideia da tabela de eventos da intrusão pagine, clique a caixa de seleção para o evento na
pergunta

2. Clique sobre pacotes da transferência para obter os pacotes capturados pelo Snort quando o
evento da intrusão foi provocado.

3. Clicar com o botão direito no nome da regra na coluna da mensagem e ordene então a
documentação, para ver a sintaxe da regra e a outra informação relevante.

Está abaixo a sintaxe da regra para a regra que provocou o evento no exemplo acima. As partes
da regra que pode ser verificada contra um arquivo da captura de pacote de informação (PCAP)
transferido do FMC para esta regra estão em corajoso.

tcp alerta $EXTERNAL_NET - > $HOME_NET $HTTP_PORTS \
(msg: “Tentativa da injeção do variável de ambiente da festança CGI OS-OTHER”; \
fluxo: to_server, estabelecido; \
índice: “() {”; fast_pattern: somente; http_header; \



metadata: o policybalanced-ipsdrop, política MAX-detecta-ipsdrop, Segurança-ipsdrop da política,
a comunidade do ruleset, HTTP do serviço; \
reference:cve,2014-6271; reference:cve,2014-6277; reference:cve,2014-6278;
reference:cve,2014-7169; \
classtype: tentar-admin; \
sid:31978; rev:5; )

Estas etapas inicial podem então ser seguidas para executar o processo da análise, para
considerar se o tráfego combinar a regra que provocou.

1. Verifique a regra do controle de acesso que o tráfego combinou. Esta informação é encontrada
como parte das colunas na aba dos eventos da intrusão.
2. Encontre o conjunto variável usado em regra dita do controle de acesso. O conjunto variável
pode então ser revisto sob objetos > Gerenciamento > conjuntos variáveis do objeto
3. Certifique-se dos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT nas variáveis do
fósforo do arquivo PCAP (neste caso, um host incluído na conexão variável $EXTERNAL_NET a
um host incluído na configuração variável $HOME_NET)
4. Para o fluxo, uma sessão completa/conexão pode precisar de ser capturado. O Snort não
capturará o fluxo completo devido às razões de desempenho. Contudo, na maioria dos casos, é
seguro supor isso se uma regra com fluxo: estabelecido provocado, a sessão foi estabelecida
então a regra provocada, assim que um arquivo completo PCAP não são necessários para
verificar esta opção em uma regra do snort. Mas pode ser útil compreender melhor a razão pela
qual foi provocada.
5. Para o HTTP do serviço, olhe o arquivo PCAP em Wireshark para ver se olha como o tráfego
de HTTP. Se você tem a descoberta da rede permitida para o host e considerou o aplicativo
“HTTP” antes, pode fazer com que o serviço combine em uma sessão.

Com esta informação na mente, os pacotes que são transferidos do FMC podem mais ser
revistos em Wireshark. O arquivo PCAP pode ser avaliado para determinar se o evento que é
provocado é um falso positivo. 

Na ilustração acima, o índice para que a regra detecta estou presente no arquivo PCAP - “() {”

Contudo, a regra especifica que o índice deve ser detectado no cabeçalho HTTP do pacote -
http_header

Neste caso, o índice foi encontrado no corpo HTTP. Consequentemente este é um falso positivo.



Contudo, não é um falso positivo no sentido que a regra está escrita incorretamente. A regra está
correta e não pode ser melhorada neste caso. Este exemplo é provável encontrando um erro do
Snort que esteja fazendo com que o snort tivesse a confusão do buffer. Isto significa que o Snort
identificou os http_headers incorretamente.

Neste caso, você pode verificar para ver se há todos os erros existentes para o motor snort/IPS
na versão que seu dispositivo está executando, e se não há nenhuns, um caso com centro de
assistência técnica da Cisco (TAC) pode ser aberto. As captações da sessão completa são
exigidas investigar tal edição como Cisco team precisa de rever como o Snort obteve nesse
estado, que não pode ser feito com um pacote único.

Exemplo positivo verdadeiro

A ilustração abaixo da análise do pacote das mostras para o mesmo evento da intrusão. Esta vez,
o evento é um positivo verdadeiro porque o índice aparece no cabeçalho HTTP.

Dados a fornecer ao TAC
Dados Instruções
Pesquise
defeitos o
arquivo do
dispositivo
de
FirePOWER
que
inspeciona o
tráfego

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

Capturas de
pacote de
informação
que foram
transferidas
do FMC

Veja este artigo para instruções

Alguma
saída
relevante
CLI
recolhida,
como saídas

Veja este artigo para instruções

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


de
rastreamento

Próximas etapas

Se se determinou que o componente da política da intrusão não é a causa da edição, a próxima
etapa seria pesquisar defeitos os recursos de política da análise de rede.

Clique aqui para continuar ao último artigo.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/firepower-ngfw/214610-firepower-data-path-troubleshooting-phas.html

	Fase 7 do Troubleshooting do trajeto de dados de FirePOWER: Política da intrusão
	Índice
	Introdução
	Pré-requisitos
	Pesquisando defeitos a fase da política da intrusão
	Usar a ferramenta do “traço” para detectar a política da intrusão deixa cair (FTD somente)
	Verifique para ver se há supressões nas políticas da intrusão
	Crie uma política visada da intrusão
	Troubleshooting do falso positivo
	Exemplo positivo verdadeiro

	Dados a fornecer ao TAC
	Próximas etapas


