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Contagem da reputação da Web (WBRS) e perguntas mais
frequentes do motor da categorização da Web (FAQ).

Este artigo descreve mais frequentemente as perguntas feitas na característica da contagem
(WBRS) e da categorização da reputação da Web com a ferramenta de segurança da Web de
Cisco (WSA).

Que contagem da reputação da Web significa?



Os filtros da reputação da Web atribuem uma contagem com base na Web da reputação (WBRS)
a uma URL para determinar a probabilidade que contém o malware URL-baseado. A ferramenta
de segurança da Web usa contagens da reputação da Web para identificar e parar ataques do
malware antes que ocorram. Você pode usar filtros da reputação da Web com acesso,
descriptografia, e políticas de segurança de dados de Cisco.

Que categorização da Web significa?

Os Web site do Internet são categorias baseadas no comportamento e a finalidade destes Web
site, a fim facilitá-la para os administradores dos proxys, nós adicionamos cada Web site URL a
uma categoria predefinida, onde pudesse ser identificada para finalidades da Segurança e do
relatório. os Web site que não pertence a uma das categorias predefinidas, são chamados os
Web site uncategorized, que podem ser devido à criação do Web site e à falta novas de bastante
dados/tráfego, para determinar sua categoria. e isto muda no tempo.

Como encontrar a contagem da reputação em logs do acesso?

Cada pedido que você está fazendo através da ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA)
deve ter uma contagem com base na Web da contagem da reputação (WBRS) e a categoria URL
anexado a ela. e uma das maneiras de vê-lo é através dos logs do acesso, exemplo está abaixo:
a contagem com base na Web da contagem da reputação (WBRS) é (-1.4), e a categoria URL é:
Computadores e Internet.

Referência do texto para o tiro de tela acima.

1563214694.033 117 xx.xx.xx.xx TCP_MISS/302 1116 GET https://example.com - DIRECT/example.com text/html
DEFAULT_CASE_12-DefaultGroup-DefaultGroup-NONE-NONE-NONE-DefaultGroup-NONE <IW_comp,-1.4,0,"-",0,0,0,-,"-",-,-,-,"-
",-,-,"-","-",-,-,IW_comp,-,"-","-","Unknown","Unknown","-","-",76.31,0,-,"Unknown","-",-,"-",-,-,"-","-",-,-,"-",-> -

Notas:
Os logs do acesso podem ser vistos do comando line interface(cli) ou ser transferidos
conectando o método de utilização do File Transfer Protocol (FTP) no IP da interface de
gerenciamento. (se certifique de que o FTP está permitido na relação).

●

Lista completa da abreviatura das categorias:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/wsa/wsa11-
7/user_guide/b_WSA_UserGuide_11_7/b_WSA_UserGuide_11_7_chapter_01001.html#c
on_1208638

●

Como encontrar a contagem da reputação em meus relatórios?

/content/en/us/td/docs/security/wsa/wsa11-7/user_guide/b_WSA_UserGuide_11_7/b_WSA_UserGuide_11_7_chapter_01001.html#con_1208638
/content/en/us/td/docs/security/wsa/wsa11-7/user_guide/b_WSA_UserGuide_11_7/b_WSA_UserGuide_11_7_chapter_01001.html#con_1208638
/content/en/us/td/docs/security/wsa/wsa11-7/user_guide/b_WSA_UserGuide_11_7/b_WSA_UserGuide_11_7_chapter_01001.html#con_1208638


Navegue à ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA) GUI - > relatório - >
seguimento da Web.

1.

Busca para o domínio que você está procurando.2.
Nos resultados pagine, klick no link necessário, e mais detalhes aparecerão como abaixo.3.

Onde você verifica os logs com base na Web das atualizações
da contagem da reputação (WBRS)?

As atualizações que com base na Web da contagem da reputação (WBRS) os logs podem ser
encontrados sob os updater_logs, você podem transferir estes logs através do início de uma
sessão do File Transfer Protocol (FTP) à interface de gerenciamento. ou através do comando line
interface(cli).

Para ver logs usando o terminal:

Abra o terminal.1.
Datilografe o comando tail.2.
Escolheu o número de logs (varia depende da versão e do número de logs configurados).3.
Os logs serão indicados.4.

WSA.local (SERVICE)> tail

Currently configured logs:
1. "xx.xx.xx.xx" Type: "Configuration Logs" Retrieval: FTP Push - Host
xx.xx.xx.xx
2. "Splunk" Type: "Access Logs" Retrieval: FTP Poll
3. "accesslogs" Type: "Access Logs" Retrieval: FTP Push - Host xx.xx.xx.xx
4. "amp_logs" Type: "AMP Engine Logs" Retrieval: FTP Poll
5. "archiveinspect_logs" Type: "ArchiveInspect Logs" Retrieval: FTP Poll
....
43. "uds_logs" Type: "UDS Logs" Retrieval: FTP Poll
44. "updater_logs" Type: "Updater Logs" Retrieval: FTP Poll
45. "upgrade_logs" Type: "Upgrade Logs" Retrieval: FTP Poll
46. "wbnp_logs" Type: "WBNP Logs" Retrieval: FTP Poll
47. "webcat_logs" Type: "Web Categorization Logs" Retrieval: FTP Poll
48. "webrootlogs" Type: "Webroot Logs" Retrieval: FTP Poll
49. "webtapd_logs" Type: "Webtapd Logs" Retrieval: FTP Poll



50. "welcomeack_logs" Type: "Welcome Page Acknowledgement Logs" Retrieval: FTP
Poll
Enter the number of the log you wish to tail.
[]> 44

Press Ctrl-C to stop scrolling, then `q` to quit.
Mon Jul 15 19:24:04 2019 Info: mcafee updating the client manifest
Mon Jul 15 19:24:04 2019 Info: mcafee update completed
Mon Jul 15 19:24:04 2019 Info: mcafee waiting for new updates
Mon Jul 15 19:36:43 2019 Info: wbrs preserving wbrs for upgrades
Mon Jul 15 19:36:43 2019 Info: wbrs done with wbrs update
Mon Jul 15 19:36:43 2019 Info: wbrs verifying applied files
Mon Jul 15 19:36:58 2019 Info: wbrs Starting heath monitoring
Mon Jul 15 19:36:58 2019 Info: wbrs Initiating health check
Mon Jul 15 19:36:59 2019 Info: wbrs Healthy
Mon Jul 15 19:37:14 2019 Info: wbrs Initiating health check
Mon Jul 15 19:37:15 2019 Info: wbrs Healthy
Mon Jul 15 19:37:30 2019 Info: wbrs Initiating health check
Mon Jul 15 19:37:31 2019 Info: wbrs Healthy
Mon Jul 15 19:37:46 2019 Info: wbrs Initiating health check
Mon Jul 15 19:37:47 2019 Info: wbrs Healthy
Mon Jul 15 19:38:02 2019 Info: wbrs updating the client manifest
Mon Jul 15 19:38:02 2019 Info: wbrs update completed
Mon Jul 15 19:38:03 2019 Info: wbrs waiting for new updates
Mon Jul 15 20:30:23 2019 Info: Starting scheduled release notification fetch
Mon Jul 15 20:30:24 2019 Info: Scheduled next release notification fetch to occur at Mon Jul 15
23:30:24 2019
Mon Jul 15 23:30:24 2019 Info: Starting scheduled release notification fetch
Mon Jul 15 23:30:25 2019 Info: Scheduled next release notification fetch to occur at Tue Jul 16
02:30:25 2019

Como você verifica se você tem a Conectividade aos server com
base na Web das atualizações da contagem da reputação
(WBRS)?

A fim certificar-se de sua ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA) pode obter as
atualizações novas. verifique por favor que você tem a Conectividade aos server da atualização
de Cisco nas seguintes portas 80 e 443 do Transmission Control Protocol (TCP):

wsa.local (SERVICE)> telnet updates.ironport.com 80

Trying xx.xx.xx.xx...

Connected to updates.ironport.com.

Escape character is '^]'.

wsa.calo (SERVICE)> telnet upgrades.ironport.com 80

Trying xx.xx.xx.xx...

Connected to upgrades.ironport.com.

Escape character is '^]'.

Nota: Se você tem qualquer proxy upstream, faça os testes acima com seu proxy upstream.

Como você arquiva uma disputa para a categorização da Web?



Após a verificação que a ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA) e Cisco TALOS que
tem a mesma contagem da reputação, mas você ainda pensam esta não é um resultado válido, a
seguir esta necessidade ser fixado submetendo uma disputa com a equipe de Cisco TALOS.

Isto pode ser feito usando o seguinte link: https://talosintelligence.com/reputation_center/support

A fim submeter a disputa, siga por favor as instruções abaixo.

Resultados após ter batido a consulta e a opção para mudar manualmente a contagem.

Nota: As submissões de Cisco TALOS puderam tomar algum tempo para ser refletido no
base de dados, se a edição é urgente, você podem sempre criar um WHITELIST ou um

https://talosintelligence.com/reputation_center/support


BLOCKLIST, como uma ação alternativa até a edição é fixa da parte posterior de Cisco. a
fim fazer isso, você pode verificar esta seção (como a Whitelist ou para põr a URL).

Como você arquiva a disputa para a reputação da Web marca?

Após a verificação que a ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA) e Cisco TALOS que
tem a mesma categorização, mas você ainda pensam esta não é um resultado válido, a seguir
esta necessidade ser fixado submetendo uma disputa com a equipe de Cisco TALOS.

Vá à página da submissão da categorização no Web site TALOS:
https://talosintelligence.com/reputation_center/support#categorization

A fim submeter a disputa, siga por favor as instruções abaixo.

Para atualizar a categoria, escolheu do menu suspenso o que você o sente que sere o Web site
melhor, e se certifica de seguir as diretrizes dos comentários.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/web-security-appliance/214699-web-reputation-score-wbrs-and-web-cate.html#anc30
https://talosintelligence.com/reputation_center/support#categorization


Uma disputa foi arquivada mas a contagem ou a categoria não
estão obtendo actualizada na ferramenta de segurança da Web
de Cisco (WSA) ou no Cisco TALOS.

Caso que você arquivou uma caixa com Cisco TALOS e a reputação/contagem não obteve
actualizado no prazo de 3-4 dias. você pode verificar seus ajustes das atualizações e certificar-se
de você ter a alcançabilidade ao server da atualização de Cisco. se todas estas etapas eram
aprovadas, a seguir você pode ir adiante e abrir um bilhete com tac Cisco, e o engenheiro da
Cisco ajudar-lhe-á na continuação com a equipe de Cisco TALOS.

Nota: você pode aplicar a ação alternativa WHITELIST/BLOCKLIST para aplicar a ação
necessário até que a categoria/reputação obtiver actualizados da equipe de Cisco TALOS.

Ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA) que mostra



resultados diferentes do que Cisco TALOS, como fixar isto?

O base de dados pode ser expirado na ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA) devido
às razões múltiplas, principalmente uma comunicação com nossos server das atualizações,
segue por favor estas etapas para verificar que você tem server corretos e Conectividade da
atualização.

1. Verifique que você tem a Conectividade para os server da atualização de Cisco na porta 80 e
443:

wsa.local (SERVICE)> telnet updates.ironport.com 80

Trying xx.xx.xx.xx...

Connected to updates.ironport.com.

Escape character is '^]'.

wsa.calo (SERVICE)> telnet upgrades.ironport.com 80

Trying xx.xx.xx.xx...

Connected to upgrades.ironport.com.

Escape character is '^]'.

2. Se você tem qualquer proxy upstream, certifique-se de que o proxy upstream se certifica que
você faz os testes acima com seu proxy upstream.

3. Se a Conectividade é muito bem e você ainda vê a diferença, a seguir force as atualizações
manualmente: o updatenow do CLI, ou de GUI->Security presta serviços de manutenção - >
proteção do malware - > updatenow.

Espere poucos minutos, e se isso não trabalha por favor verifique a próxima etapa.

4. Neste momento você precisará de verificar os updater_logs: abra o terminal: CLI->tail->
(escolheu o número de arquivo de registro dos updater_logs.) isto fará ao indicador dos logs da
atualização as novas linhas somente.

As linhas de registro devem começar com esta linha “comando remote recebido sinalizar uma
atualização manual”:

Mon Jul 15 19:14:12 2019 Info: Received remote command to signal a manual
update
Mon Jul 15 19:14:12 2019 Info: Starting manual update
Mon Jul 15 19:14:12 2019 Info: Acquired server manifest, starting update 342
Mon Jul 15 19:14:12 2019 Info: wbrs beginning download of remote file
"http://updates.ironport.com/wbrs/3.0.0/ip/default/1563201291.inc"
Mon Jul 15 19:14:12 2019 Info: wbrs released download lock
Mon Jul 15 19:14:13 2019 Info: wbrs successfully downloaded file
"wbrs/3.0.0/ip/default/1563201291.inc"
Mon Jul 15 19:14:13 2019 Info: wbrs started applying files
Mon Jul 15 19:14:13 2019 Info: wbrs started applying files
Mon Jul 15 19:14:13 2019 Info: wbrs applying component updates
Mon Jul 15 19:14:13 2019 Info: Server manifest specified an update for mcafee
Mon Jul 15 19:14:13 2019 Info: mcafee was signalled to start a new update
Mon Jul 15 19:14:13 2019 Info: mcafee processing files from the server manifest
Mon Jul 15 19:14:13 2019 Info: mcafee started downloading files
Mon Jul 15 19:14:13 2019 Info: mcafee waiting on download lock

5. Verifique para ver se há todas as mensagens “críticas/advertindo”, os logs da atualização são
erros muito compreensíveis para o utilizador, e muito provavelmente guiá-lo-ão onde está o

http://updates.ironport.com/wbrs/3.0.0/ip/default/1563201291.inc


problema.

6. Se havia uma sem resposta então você pode ir adiante e abrir um bilhete com apoio de Cisco
com os resultados das etapas acima, e estarão felizes ajudar.

Como fazem as contagens da reputação da Web estão sendo
calculadas?

Alguns dos parâmetros que estão sendo consideradas ao atribuir uma contagem ao Web site
específico:

Dados da categorização URL●

Presença de código carregável●

Presença de por muito tempo, contratos de licença confundidos do utilizador final (EULAs)●

Volume e mudanças globais no volume●

Informação do proprietário da rede●

História de uma URL●

Idade de uma URL●

Presença em algumas lista do bloco●

A presença em alguns permite lista●

Erros tipográficos URL de domínios populares●

Informação do escrivão do domínio●

Informação do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT●

Que é a escala da contagem para cada um das categorias da
reputação (bom, neutro, deficiente)?

Escalas da reputação da Web e suas ações associadas:

Políticas de acesso:

Contagem Ação Descrição Exemplo

-10 a -6.0
(Pobres)

Bloco Local ruim. O pedido é obstruído,
e nenhuma exploração mais adicional
do malware
ocorre.

A URL transfere a informação sem.●

permissão do usuário.●

Ponto repentino no volume URL.●

A URL é um erro tipográfico de um domínio
popular.

●

-5.9 a 5.9
(Ponto morto)

Varredura Local indeterminado. O pedido é
passado aos DV o motor para
exploração mais adicional do
malware.
O motor DV faz a varredura do
pedido
e índice da resposta de servidor.

URL recentemente criada que tem a●

o endereço IP dinâmico e contém●

índice carregável.●

Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT do proprietário da rede que tem a

●

contagem positiva da reputação da Web.●



6.0 a 10.0
(Bom)

Reserve Bom local. O pedido é permitido.
Nenhuma exploração do malware
exigida.

A URL não contém nenhum índice carregável.●

Respeitável, domínio do volume alto com longa

história.

●

O domínio atual em diversos permite lista.●

Nenhuns links às URL com as reputações

deficientes.

●

Políticas de descriptografia:

Contagem Ação Descrição

 -10 a -9.0
(Pobres)

Gota Local ruim. O pedido é deixado cair sem a observação enviada ao
utilizador final. Use
este ajuste com cuidado.

 -8.9 a 5.9
(Ponto morto)

Decrypt Local indeterminado. O pedido é permitido, mas a conexão é decifrada
e as políticas de acesso são aplicadas ao tráfego decifrado.

6.0 a 10.0
(Bom)

Passe
completamente

Bom local. O pedido é passado completamente sem a inspeção ou a
descriptografia.

Políticas de segurança de dados de Cisco:

Contagem Ação Descrição

 -10 a -6.0
(Pobres)

Bloco Local ruim. A transação é obstruída, e nenhuma exploração mais adicional ocorre.

 -5.9 a 0.0
(Ponto
morto)

Monitor A transação não será obstruída com base na reputação da Web, e continuará às verificações satisfeitas
(tipo de arquivo e tamanho).
Os locais da nota sem a contagem são monitorados.

Que o Web site uncategorized significa?

As URL Uncategorized são essas que o base de dados de Cisco não tem bastante informação
sobre para confirmar sua categoria. Web site geralmente recém-criados.

Como você obstrui URL uncategorized?

1. Vá à política de acesso desejada: Gerenciador de segurança da Web - > políticas de acesso.



2. Enrole para baixo a seção Uncategorized URL.

3. Escolheu uma das ações desejadas, monitor, bloco, ou advertem-na.

4. Submeta e comprometa mudanças.

Como frequente o base de dados obtém actualizado?

A frequência da verificação das atualizações pode ser atualizada qualquer um que usa o
comando seguinte do CLI: updateconfig

WSA.local (SERVICE)> updateconfig

Service (images): Update URL:

------------------------------------------------------------------------------
Webroot Cisco Servers
Web Reputation Filters Cisco Servers
L4 Traffic Monitor Cisco Servers
Cisco Web Usage Controls Cisco Servers
McAfee Cisco Servers
Sophos Anti-Virus definitions Cisco Servers
Timezone rules Cisco Servers
HTTPS Proxy Certificate Lists Cisco Servers
Cisco AsyncOS upgrades Cisco Servers

Service (list): Update URL:

------------------------------------------------------------------------------
Webroot Cisco Servers
Web Reputation Filters Cisco Servers
L4 Traffic Monitor Cisco Servers
Cisco Web Usage Controls Cisco Servers
McAfee Cisco Servers
Sophos Anti-Virus definitions Cisco Servers
Timezone rules Cisco Servers
HTTPS Proxy Certificate Lists Cisco Servers



Cisco AsyncOS upgrades Cisco Servers

Update interval for Web Reputation and Categorization: 12h
Update interval for all other services: 12h

Proxy server: not enabled
HTTPS Proxy server: not enabled
Routing table for updates: Management
The following services will use this routing table:
- Webroot
- Web Reputation Filters
- L4 Traffic Monitor
- Cisco Web Usage Controls
- McAfee
- Sophos Anti-Virus definitions
- Timezone rules
- HTTPS Proxy Certificate Lists
- Cisco AsyncOS upgrades

Upgrade notification: enabled

Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Edit update configuration.
- VALIDATE_CERTIFICATES - Validate update server certificates
- TRUSTED_CERTIFICATES - Manage trusted certificates for updates
[]>

Nota: as mostras acima do valor como frequente nós verificamos para ver se há
atualizações, mas não como frequente nós liberamos atualizações novas para a reputação
e os outros serviços. as atualizações podem estar disponíveis em qualquer momento do
tempo.

OU do GUI: A administração do sistema - > ajustes da elevação e das atualizações.

Como ao whitelist/lista negra uma URL?

Às vezes as atualizações para URL de Cisco TALOS tomam o tempo, qualquer um devendo faltar



de bastante informação. ou não há nenhuma maneira de mudar a reputação porque o Web site
ainda não provou a mudança no comportamento malicioso. neste momento você pode adicionar
esta URL a uma categoria do costume URL que seja permita/bloco em suas políticas de acesso
ou passar-através de/gota em sua política de descriptografia, e que garantirá a URL obtenha
entregue sem varredura ou verificação da Filtragem URL pela ferramenta de segurança da Web
de Cisco (WSA) ou obstrui.

Whitelist/põr uma URL segue por favor as seguintes etapas:

1. Adicionar a URL na categoria feita sob encomenda URL.

Do GUI vai ao gerenciador de segurança da Web - > a categoria feita sob encomenda e externo
URL.

2. Clique adicionam sobre a categoria:



3. Adicionar os Web site similares aos screenshots abaixo:

4. Vá à Filtragem URL na política de acesso exigida (gerenciador de segurança da Web - >
políticas de acesso - > Filtragem URL).

5. Selecione o WHITELIST ou PÕR que nós apenas criamos e inclua-o na política.

6. Inclua a categoria da política nos ajustes da Filtragem URL da política como abaixo.



7. Defina a ação, obstrua-à Blocklist, permita-à Whitelist. e se você deseja a URL atravessar os
motores da exploração mantenha a ação como o monitor.

8. Submeta e comprometa mudanças.
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