Configuração de uma política da inspeção SSL
no sistema de Cisco FireSIGHT
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Introdução
A característica da inspeção SSL permite-o ao tráfego criptografado do bloco sem inspecioná-lo,
ou inspeciona-ao tráfego cifrado ou decifrado com controle de acesso. Este documento descreve
as etapas de configuração para estabelecer uma política da inspeção SSL no sistema de Cisco
FireSIGHT.

Pré-requisitos
Componentes Utilizados
Centro de gerenciamento de Cisco FireSIGHT
Cisco dispositivos de FirePOWER 7000 ou 8000
Versão de software 5.4.1 ou mais alto
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 sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.
●

●

●

aviso: Se você aplica uma política da inspeção SSL em seu dispositivo gerenciado, pode
impactar o desempenho da rede.

Configurações
Você pode configurar uma política da inspeção SSL para decifrar o tráfego as seguintes
maneiras:
1. Decifre e renuncie:
Opção 1: Use o centro de FireSIGHT como um Certificate Authority (CA) da raiz, ou
Opção 2: Tenha um sinal interno de CA seu certificado, ou
Opção 3: Importe um certificado de CA e feche-o
2. Decifre com CERT conhecido:
●

●

●

●

●

Registre em FireSIGHT o centro de gerenciamento, a seguir navegue aos objetos.
Nos objetos pagine, expanda o PKI e selecione CA internos.

1. Decifre e renuncie
Opção 1: Use o centro de FireSIGHT como um Certificate Authority (CA) da raiz
i. O clique gerencie CA.

ii. Preencha a informação relevante

iii. Clique CA auto-assinado Generate.
Opção 2: Tenha um sinal interno de CA seu certificado

i. O clique gerencie CA.

ii. Preencha a informação relevante.

Note: Você pode precisar de contactar seu administrador de CA para determinar se têm um
molde para a requisição de assinatura.

iii. Copie incluir inteiro do certificado ---COMECE O PEDIDO DO CERTIFICADO--- e --PEDIDO DO CERTIFICADO DO FIM--- e salvar então o a um arquivo de texto com a extensão
.req.

Note: Seu pedido do administrador de CA uma outra extensão de arquivo além de .req.

Opção 3: Importe um certificado de CA e feche-o

i. Clique a importação CA.

ii. Consulte a ou pasta no certificado.

iii. Consulte a ou pasta na chave privada.

iv. Verifique a caixa cifrada e datilografe dentro uma senha.

Note: Se não há nenhuma senha, verifique a caixa cifrada e deixe-a vazia.

2. Decifre com chave conhecida
Importando o certificado conhecido (alternativa a decifrar e renunciar)

i. Da página dos objetos à esquerda expanda para fora o PKI e selecione Certs interno.

ii. O clique adiciona o CERT interno.
iii. Consulte a ou pasta no certificado.
iv. Consulte a ou pasta na chave privada.
v. Verifique a caixa cifrada e datilografe dentro uma senha.

Note: Se não há nenhuma senha, deixe a placa de caixa cifrada.
4. Navegue às políticas > ao SSL a seguir clique a política nova.

5. Forneça um nome e selecione uma ação padrão. A página do editor de política SSL publica-se.
A página do editor de política SSL trabalha o mesmos que a página do editor de política do
controle de acesso.
Note: Se incerto sobre a ação padrão, não decifre é o ponto de início recomendado.
6. Na página do editor de política SSL, o clique adiciona a regra. No indicador da regra adicionar,
forneça um nome para a regra, e preencha toda informação relevante restante.

A seguinte seção descreve várias opções no indicador da regra adicionar:
Ação

Decrypt - Renuncie
●

●

O sensor atua como um homem no meio (MitM) e aceita a conexão com o usuário, a seguir estabelece uma nova conexão
ao server. Por exemplo: O usuário datilografa dentro https://www.facebook.com em um navegador. O tráfego alcança o
sensor, o sensor a seguir negocia com o usuário que usa o certificado de CA selecionado e o túnel A SSL é construído. Ao
mesmo tempo o sensor conecta a https://www.facebook.com e cria o túnel B. SSL.
Resultado final: O usuário vê o certificado na regra, não facebook.

●

Esta ação exige um CA interno seleto substitui a chave se você deseja a chave a ser
substituída. O usuário receberá o certificado que você seleciona.
Note: Isto não pode ser usado no modo passivo.

Decrypt - Chave conhecida
●

●
●

O sensor tem a chave que será usada para decifrar o tráfego. Por exemplo: O usuário datilografa dentro
https://www.facebook.com em um navegador. O tráfego alcança o sensor, o sensor decifra o tráfego, a seguir inspeciona o
tráfego.
Resultado final: O usuário vê o certificado dos facebook
Esta ação exige um certificado interno. Isto é adicionado nos objetos > no PKI > Certs interno.

Note: Sua organização deve ser o proprietário do domínio e do certificado. Para o exemplo
de facebook.com o único caminho possível mandar o utilizador final considerar o certificado
dos facebook seria se você realmente possuir o domínio facebook.com (isto é sua empresa
é Facebook, Inc) e ter a posse do certificado de facebook.com assinado por CA público.
Você pode somente decifrar com chaves conhecidas para os locais que sua organização
possui.
O propósito principal da chave conhecida decrypt é decifrar o tráfego que dirige a seus https o
server para proteger seus server dos ataques externos. Para inspecionar o cliente que o tráfego
lateral aos https externos o situa estará usando o decrypt renuncia porque você não possui o
server e você está interessado em inspecionar o tráfego do cliente em sua rede que conecta aos
locais cifrados externos.
Note: Para que DHE e ECDHE decifre nós devemos ser em-linha.
Não decifre

O tráfego contorneia a política SSL e continua à política do controle de acesso.
Certificado

Ordene o tráfego dos fósforos SSL usando este certificado particular.

DN

Ordene o tráfego dos fósforos SSL usando determinados Domain Name nos Certificados.

Estado CERT

Ordene o tráfego dos fósforos SSL com estes estados do certificado.

Calcule a série

Ordene o tráfego dos fósforos SSL usando estas séries da cifra.

Versão

As regras aplicam-se somente ao tráfego SSL com as versões selecionadas do SSL.

Registro

Enable que registra para considerar eventos de conexão para o SSL trafica.
7. O clique confiou o certificado de CA. Isto é o lugar onde CA confiado é adicionado à política.

8. Ações de Undecryptable do clique. Estão aqui as ações para que o sensor não pode decifrar o
tráfego. Você pode encontrar que as definições são da ajuda online (ajuda > Online) do centro de
gerenciamento de FireSIGHT.

●

●

●

●

Sessão comprimida: A sessão de SSL aplica um método da Compressão de dados.
Sessão SSLv2: A sessão é cifrada com versão de SSL 2. Note que o tráfego é decryptable se
a mensagem dos hellos do cliente é SSL 2.0, e o restante do tráfego transmitido é 3.0 SSL.
Série desconhecida da cifra: O sistema não reconhece a série da cifra.
Série Unsupported da cifra: O sistema não apoia a descriptografia baseada na série

●

●

●

detectada da cifra.
Sessão não posta em esconderijo: A sessão de SSL tem a reutilização da sessão permitida,
o cliente e servidor restabeleceu a sessão com o identificador de sessão, e o sistema não pôs
em esconderijo esse identificador de sessão.
Erros de handshake: Um erro ocorreu durante a negociação da saudação de SSL.
Erros de descriptografia: Um erro ocorreu durante a descriptografia do tráfego.
Note: À revelia estes herdam a ação padrão. Se sua ação padrão é bloco, você pode
experimentar edições inesperadas

9. Salvar a política.
10. Navegue às políticas > ao controle de acesso. Edite sua política ou crie uma política nova do
controle de acesso.
11. Clique avançado e edite os ajustes gerais.

12. Do menu de gota para baixo selecione sua política SSL.
13. Clique a APROVAÇÃO para salvar.
Configurações adicionais
As seguintes mudanças devem ser feitas nas políticas da intrusão para a identificação apropriada:

i. Sua variável $HTTP_PORTS deve incluir a porta 443 e todas as outras portas com https traficam
que serão decifrados por sua política (os objetos > o Gerenciamento > o conjunto variável do
objeto > editam o conjunto variável).

ii. A política da análise de rede que está inspecionando o tráfego criptografado deve ter a porta
443 (e todas as outras portas com https trafique que serão decifrados por sua política) incluída no
campo das portas dos ajustes do preprocessor HTTP de outra maneira que nenhumas das regras
HTTP com modificadores do índice HTTP (isto é http_uri, http_header, etc.) provocarão
porque esta é dependente nas portas HTTP definidas e os bufferes HTTP no snort não serão
povoadas para o tráfego que não está indo sobre as portas especificadas.
iii. (opcional mas recomendado para a melhor inspeção) adicionar suas portas dos https aos
ajustes de configuração do córrego TCP na remontagem do córrego da execução no campo de
ambas as portas.
iv. Reaplique a política revisada do controle de acesso durante uma janela de manutenção
agendada.
aviso: Esta política alterada pode causar problemas de desempenho signifigant. Isto deve
ser testado fora dos horários de produção para reduzir o risco para a parada de rede ou o
preformance.

Verificação
Decrypt - Renuncie

1. Abra um navegador da Web.
Note: O navegador de Firefox é usado no exemplo abaixo. Este exemplo não pode trabalhar
em Chrome. Veja a seção de Troubleshooting para o detalhe.
2. Navegue a um Web site SSL. No exemplo abaixo de https://www.google.com é usado, os Web
site da instituição financeira trabalhará também. Você verá uma das seguintes páginas:

Note: Você verá a página acima se o certificado próprio não é confiado e o certificado de CA
de assinatura não está confiado por seu navegador. Para figurar para fora como o
navegador determina confiou que os certificados de CA veem a seção das autoridades do
certificado confiável abaixo.

Note: Se esta página é vista, você re-assinou com sucesso o tráfego. Note a seção
verificada por: Sourcefire.

Note: Este é um olhar ascendente do fim no mesmo certificado.
3. No centro de gerenciamento vá à análise > às conexões > aos eventos.

4. Segundo seus trabalhos você pode ou não pode ver a opção do decrypt SSL. Ideia da tabela
do clique dos eventos de conexão.

5. O rolo à direita e procura o estado SSL. Você deve ver as opções similares a abaixo:

Decrypt - Certificado conhecido

1. No centro de gerenciamento de FireSIGHT, navegue à análise > às conexões > aos eventos.
2. Segundo seus trabalhos, você pode ou não pode ver a opção do decrypt SSL. Ideia da tabela
do clique dos eventos de conexão.

3. O rolo à direita e procura o estado SSL. Você deve ver as opções similares a abaixo:

Troubleshooting
Edição 1: Alguns Web site não podem carregar no navegador de Chrome
Exemplo
www.google.com não pode carregar com um Decrypt - renuncie usando Chrome.
Razão
O navegador de Google Chrome é capaz de detectar Certificados fraudulentos para propriedades
de Google a fim impedir ataques que envolva pessoas. Se o navegador de Chrome (cliente) tenta
conectar google.com a um domínio (server) e a um certificado é retornado que não seja um
certificado válido de Google, o navegador negará a conexão.
Solução
Se você experimenta este, adicionar a não decifram a regra para DN=*.google.com,
*.gmail.com, *.youtube.com. Então claro o cache de navegador e a história.

Edição 2: Obtendo um aviso/erro não confiáveis em alguns navegadores
Exemplo
Quando você conecta a um local usando o internet explorer e o Chrome, você não recebe um
aviso da Segurança, contudo quando você usa o navegador de Firefox, você tem que confiar a
conexão cada vez que você fecha e reabre o navegador.
Razão
A lista de CA confiados é dependente do navegador. Quando você confia um certificado este não
faz propegate através dos navegadores e a entrada confiada persiste tipicamente somente
quando o navegador estiver aberto, assim que uma vez que é fechado todos os Certificados que
estiveram confiados estarão podados e a próxima vez você abre o navegador e visita o local que
você deve o adicionar à lista de certificados confiáveis outra vez.
Solução
Nesta encenação IE e Chrome use a lista de CA confiados no sistema operacional mas Firefox
mantém-no é possuir a lista. O CERT de CA foi importado assim à loja do OS mas não importado
no navegador de Firefox. A fim evitar obtê-lo ao aviso da Segurança em Firefox tem que importar
o CERT de CA no navegador como CA confiado.
Autoridades do certificado confiável
Quando uma conexão SSL está feita às primeiras verificações do navegador para ver se este
certificado está confiado (isto é você foi a este local disse antes e manualmente o navegador para
confiar este certificado). Se o certificado não é confiado o navegador a seguir verifica o certificado
do Certificate Authority (CA) que verificou o certificado para este local. Se o certificado de CA é
confiado pelo navegador, considera-o um certificado confiável e permite-o a conexão. Se o
certificado de CA não é confiado, o navegador indica um aviso da Segurança e força-o a
adicionar manualmente o certificado como um certificado confiável.
A lista de CA confiados em um navegador é completamente dependente da aplicação dos brower
e cada navegador pode povoá-la confiou a lista diferentemente do que outros navegadores. No
general há 2 maneiras que os navegadores atuais povoam uma lista de CA confiados:
1. Usam a lista de CA confiados esses as confianças do sistema operacional
2. Enviam uma lista de CA confiados com o software e é construído no navegador.
Para os navegadores os mais comuns os CA confiados são povoados como segue:
Google Chrome: Lista confiada de CA do sistema operacional
Firefox: Mantém-na é própria lista confiada de CA
Internet explorer: Lista confiada de CA do sistema operacional
Safari: Lista confiada de CA do sistema operacional
Éimportante conhecer a diferença porque o comportamento considerado no cliente variará
segundo este. Por exemplo, a fim adicionar CA confiado para Chrome e o IE você tem que
importar o certificado de CA à loja confiada de CA do OS. Se você importa o certificado de CA à
loja confiada de CA do OS você já não obterá um aviso ao conectar aos locais com um certificado
assinado por este CA. No navegador de Firefox, você deve manualmente importar o certificado de
CA na loja confiada de CA no navegador próprio. Após ter feito isto, você já não obterá um aviso
da Segurança ao conectar aos locais verificados por esse CA.
●

●

●

●
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