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Introdução

Este documento descreve como configurar e pesquisar defeitos o diretor da inteligência de
ameaça Cisco (TID).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

A administração do centro de gerenciamento de FirePOWER (FMC)●

Você precisa de assegurar estas circunstâncias antes que você configure a característica do
diretor da inteligência de ameaça Cisco:

O centro de gerenciamento de FirePOWER (FMC): Deve ser executado (ou mais tarde) na
versão 6.2.2 (pode ser hospedado em FMC físico ou virtual).Deve ser configurado com um
mínimo de 15 GB da memória ram.Deve ser configurado com o acesso do RESTO API
permitido.

●

O sensor deve executar a versão 6.2.2 (ou mais tarde).●

Na aba avançada dos ajustes da opção da política do controle de acesso, permita o diretor da
inteligência de ameaça tem que ser permitido.

●

Adicionar regras à política do controle de acesso se não estão já atuais.●

Se você quer observables do SHA-256 gerar observações e eventos do centro de
gerenciamento de FirePOWER, criar um ou vário a consulta da nuvem do malware ou
obstruir regras do arquivo do malware e associar a política do arquivo com umas ou várias
regras na política do controle de acesso.

●



Se você quer o IPv4, o IPv6, a URL, ou as observações do Domain Name gerar eventos da
inteligência da conexão e de Segurança, permita a inteligência da conexão e de Segurança
que entra a política do controle de acesso.

●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

Defesa da ameaça de Cisco FirePOWER (FTD) virtual que corridas 6.2.2.81●

Centro de gerenciamento de FirePOWER virtual (vFMC) que corridas 6.2.2.81●

Nota: 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 rede estiver ativa, certifique-se de que
você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio 

O diretor da inteligência de ameaça Cisco (TID) é um sistema que torne operacional a informação
da inteligência de ameaça. O sistema consome e normaliza a inteligência de ameaça da terceira
heterogênea do cyber, publica a inteligência às Tecnologias da detecção e correlaciona as
observações das Tecnologias da detecção.

Há três termos novos: observables, indicadores, e incidentes. O Observable é apenas uma
variável, pode ser por exemplo URL, domínio, endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT ou SHA256. Os indicadores são feitos dos observables. Há dois tipos de indicadores. Um
indicador simples contém somente um observable. No caso dos indicadores complexos, há dois
ou mais perceptíveis que são conectados entre si usando funções lógicas como E e OU. Uma vez
que o sistema detecta o tráfego que deve ser bloco ou monitor no FMC o incidente aparece.

Como trabalha?

Segundo as indicações da imagem, no FMC você tem que configurar as fontes de onde você
gostaria de transferir a informação da inteligência de ameaça. O FMC empurra então essa
informação (observables) para sensores. Quando o tráfego combina os observables, os



incidentes aparecem na interface do utilizador FMC (GUI).

 Há dois termos novos:

STIX (expressão estruturada da inteligência de ameaça) é um padrão para compartilhar e
usar da informação da inteligência de ameaça. Há três elementos funcionais chaves:
Indicadores, Observables, e incidentes

●

TAXII (troca automatizada confiada da informação do indicador) é um mecanismo de
transporte para a informação da ameaça

●

Configurar 

A fim terminar a configuração tome na consideração estas seções:

Diagrama de Rede

Configuração 



Etapa 1. A fim configurar o TID, você tem que navegar à aba da inteligência, segundo as
indicações da imagem.

Nota: O estado “terminado com erros é esperado caso que uma alimentação contém
observables unsupported.

Etapa 2. Você tem que adicionar fontes de ameaças. Lá três maneiras de adicionar fontes:

TAXII - Quando você usa esta opção, você pode configurar um server onde a informação da
ameaça seja armazenada no formato STIX

●



Nota: A única ação disponível é monitor. Você não pode configurar a ação do bloco para
ameaças no formato STIX.

URL - Você pode configurar um link a um servidor local HTTP/HTTPS onde a ameaça ou o
arquivo STIX sejam encontrados.

●



Arquivo plano - Você pode transferir arquivos pela rede um arquivo no formato *.txt e você
tem que especificar o índice do arquivo. O arquivo deve conter uma entrada satisfeita pela
linha.

●



Nota: À revelia, todas as fontes são publicadas, isto significam que estão empurradas para
sensores. Este processo pode tomar até 20 minutos ou mais.

Etapa 3. Sob a aba do indicador, você pode confirmar se os indicadores eram propriedade
transferida das fontes configuradas:



Etapa 4. Uma vez que você seleciona o nome de um indicador você pode ver mais detalhes sobre
ele. Adicionalmente, você pode decidir se você quer o publicar ao sensor ou se você quer mudar
a ação (em caso de um indicador simples).

Segundo as indicações da imagem, um indicador complexo é alistado com dois observables que
são conectados pelo OU pelo operador:



Etapa 5. Navegue à aba dos Observables em onde você pode encontrar as URL, os endereços IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, os domínios e os SHA256 que são incluídos nos
indicadores. Você pode decidir que observables você gostaria de empurrar para sensores e de
mudar opcionalmente a ação para eles. Na última coluna, há um botão do whitelist que seja
equivalente a uma publicação/não publicar a opção.



 Etapa 6. Navegue à aba dos elementos a fim verificar a lista de dispositivos onde o TID é
permitido.

Etapa 7 (opcional). Navegue aos ajustes aba e selecione o botão de pausa a fim parar de
empurrar indicadores para sensores. Esta operação pode tomar até 20 minutos.

Verificar 

O método 1. a fim verificar se o TID executou uma ação no tráfego, você precisa de navegar à
aba dos incidentes.

Método 2. Os incidentes podem ser encontrados sob a aba dos eventos da inteligência de
Segurança sob uma etiqueta TID.



Nota: O TID tem uma capacidade de armazenamento de 1 milhão incidentes.

Método 3. Você pode confirmar se as fontes configuradas (alimentações) estam presente no FMC
e em um sensor. A fim fazer isso, você pode navegar a estes lugar no CLI:

/var/sf/siurl_download/

/var/sf/sidns_download/

/var/sf/iprep_download/

Há um diretório novo criado para as alimentações SHA256: /var/sf/sifile_download/.

root@ftd622:/var/sf/sifile_download# ls -l

total 32

-rw-r--r-- 1 root root  166 Sep 14 07:13 8ba2b2c4-9275-11e7-8368-f6cc0e401935.lf

-rw-r--r-- 1 root root   38 Sep 14 07:13 8ba40804-9275-11e7-8368-f6cc0e401935.lf

-rw-r--r-- 1 root root   16 Sep 14 07:13 IPRVersion.dat

-rw-rw-r-- 1 root root 1970 Sep 14 07:13 dm_file1.acl

-rw-rw-r-- 1 www  www   167 Sep 14 07:13 file.rules

drwxr-xr-x 2 www  www  4096 Sep  4 16:13 health

drwxr-xr-x 2 www  www  4096 Sep  7 22:06 peers

drwxr-xr-x 2 www  www  4096 Sep 14 07:13 tmp

root@ftd622:/var/sf/sifile_download# cat 8ba2b2c4-9275-11e7-8368-f6cc0e401935.lf

#Cisco TID feed:TID SHA-256 Block:1

7a00ef4b801b2b2acd09b5fc72d7c79d20094ded6360fb936bf2c65a1ff16907

2922f0bb1acf9c221b6cec45d6d10ee9cf12117fa556c304f94122350c2bcbdc

Nota: O TID é permitido somente no Doiman global no FMC

Nota: Se você hospeda o TID no centro de gerenciamento ativo de FirePOWER em uma
configuração de alta disponibilidade (dispositivos físicos FMC), o sistema não
sincroniza configurações TID e dados TID ao centro de gerenciamento à espera de
FirePOWER.



Troubleshooting

Há um processo nível mais alto que seja chamado tid. Este processo depende de três processos:
mongo, RabbitMQ, redis. A fim verificar o estado do pmtool da corrida dos processos | grep
“RabbitMQ \|mongo \|redis \|tid” | grep” - “comando.

root@fmc622:/Volume/home/admin# pmtool status | grep 'RabbitMQ\|mongo\|redis\|tid' | grep " - "

RabbitMQ (normal) - Running 4221

mongo (system) - Running 4364

redis (system) - Running 4365

tid (normal) - Running 5128

root@fmc622:/Volume/home/admin#

A fim verificar no tempo real o que a ação é tomada, você pode executar o suporte de sistema
Firewall-motor-debuga ou o comando trace do suporte de sistema.

> system support firewall-engine-debug

Please specify an IP protocol:

Please specify a client IP address: 192.168.16.2

Please specify a client port:

Please specify a server IP address:

Please specify a server port:

Monitoring firewall engine debug messages

...

192.168.16.2-59122 > 129.21.1.40-80 6 AS 1 I 1 URL SI: ShmDBLookupURL("http://www.example.com/")

returned 1

...

192.168.16.2-59122 > 129.21.1.40-80 6 AS 1 I 1 URL SI: Matched rule order 19, Id 19, si list id

1074790455, action 4

192.168.16.2-59122 > 129.21.1.40-80 6 AS 1 I 1 deny action

Há duas possibilidades em termos da ação:

URL SI: Ordem combinada 19 da regra, identificação 19, identificação 1074790455 da lista do
si, ação 4 - o tráfego foi obstruído

●

URL SI: A ordem combinada 20 da regra, a identificação 20, a identificação 1074790456 da
lista do si, a ação 6 - tráfego foi monitorada.

●
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