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Introdução

O Roteadores do serviço integrado de Cisco (ISR) oferece uma plataforma escalável endereçar
exigências dos dados e da rede de voz para um amplo intervalo dos aplicativos. Embora a
paisagem da ameaça de redes privadas e Internet-conectadas seja muito um ambiente dinâmico,
o Firewall do ® do Cisco IOS oferece a inspeção stateful e as capacidades da inspeção de
aplicativo e do controle (AIC) de definir e reforçar uma postura segura da rede, ao permitir a
capacidade do negócio e a continuidade.

Este documento descreve o projeto e as considerações de configuração para aspectos de
segurança do Firewall de dados e de encenações ISR-baseados Cisco específicos do aplicativo
de voz. A configuração para serviços de voz e o Firewall são fornecidos para cada encenação do
aplicativo. Cada encenação descreve VoIP e as configurações de segurança separadamente,
então pela configuração de roteador inteira. Sua rede pode exigir a outra configuração para



serviços tais como QoS e VPN manter a Qualidade de voz e a confidencialidade.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Fundo do Cisco IOS Firewall

O Cisco IOS Firewall é distribuído tipicamente nas encenações do aplicativo que diferem dos
modelos de distribuição de Firewall do dispositivo. As implementações típicas incluem aplicativos
do Teleworker, locais pequeno- ou do escritório filial, e os aplicativos varejos, onde a baixa
contagem do dispositivo, a integração dos serviços múltiplos, e a profundidade do desempenho
mais baixo e da capacidade de segurança são desejadas.

Quando o aplicativo da inspeção do Firewall, junto com outros Serviços integrados no Produtos
ISR, puder parecer atrativo do custo e da perspectiva operacional, as considerações específicas
devem ser avaliadas a fim determinar se um Firewall roteador-baseado é apropriado. O aplicativo
de cada recursos adicionais incorre a memória e os custos de processamento, e contribui-os
provavelmente às taxas reduzidas do throughput de encaminhamento, à latência de pacote
aumentada, e à perda de potencialidade de recursos durante períodos de carga de pico se uma
solução roteador-baseada integrada de fraca potência é distribuída. Observe estas diretrizes
quando você decide entre um roteador e um dispositivo:

O roteador com as características integradas múltiplas permitidas é serido melhor para o
escritório filial ou as instalações de telecomutador onde menos dispositivos oferecem uma
solução melhor

●

A largura de banda elevada, aplicativos de capacidade elevada é tipicamente melhor
endereçada com dispositivos. Cisco ASA e server unificado Cisco do gerenciador de
chamada deve ser aplicado para segurar o NAT e o aplicativo e o Processamento de
chamadas da política de segurança, quando o Roteadores endereçar o aplicativo da política
de QoS, a terminação MACILENTO, e os requisitos de conectividade do VPN de Site-para-
Site.

●

Antes da introdução de Cisco IOS Software Release 12.4(20)T, o Firewall clássico e o Firewall
Zona-baseado da política (ZFW) eram incapazes de apoiar inteiramente as capacidades exigidas
para o tráfego voip e serviços de voz roteador-baseados, e grandes aberturas exigidas em
políticas de firewall de outra maneira seguras a fim acomodar o tráfego de voz e o apoio limitado
oferecido para protocolos em desenvolvimento da sinalização voip e dos media.
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Configurar

O desenvolvimento do Cisco IOS Zona-baseou o Firewall da política

O Firewall Zona-baseado Cisco IOS da política, similar a outros Firewall, pode somente oferecer
um Firewall seguro se os requisitos de segurança do trustingare da rede identificado e descrito
pela política de segurança. Há duas aproximações fundamentais a chegar em uma política de
segurança: a perspectiva, ao contrário da perspectiva suspeito.

A perspectiva de confiança supõe que todo o tráfego é de confiança, salvo que que pode
especificamente ser identificado como malicioso ou indesejável. Uma política específica é
executada que negue somente o tráfego não desejado. Isto é tipicamente realizado através das
entradas de controle de acesso específicas do uso, ou das ferramentas da assinatura ou
comportamento-baseado. Esta aproximação tende a interferir menos com os aplicativos
existentes, mas exige um conhecimento detalhado da paisagem da ameaça e da vulnerabilidade,
e exige a vigilância constante endereçar ameaças e façanhas novas enquanto aparecem.
Adicionalmente, a comunidade de usuário deve fazer uma grande parte em manter a Segurança
adequada. Um ambiente que permita a liberdade larga com pouco controle para os ocupante
oferece a oportunidade substancial para os problemas causados por indivíduos descuidados ou
maliciosos. Um problema adicional desta aproximação é que confia muito mais nas ferramentas e
nos controles de aplicativo de gerenciamento efetivo que oferecem a suficientes flexibilidade e
desempenho poder monitorar e controlar os dados suspeitos em todo o tráfego de rede. Quando
a tecnologia estiver presentemente disponível para acomodar isto, a carga operacional excede
frequentemente os limites da maioria de organizações.

A perspectiva suspeito supõe que todo o tráfego de rede é indesejado, à exceção do bom tráfego
especificamente identificado. Esta é uma política que seja aplicada que negam todo o tráfego de
aplicativo salvo que que é permitido explicitamente. Adicionalmente, a inspeção de aplicativo e o
controle (AIC) podem ser executados para identificar e negar o tráfego malicioso que crafted
especificamente para explorar bons aplicativos, assim como o tráfego não desejado que
masquerading como o bom tráfego. Além disso, os controles de aplicativo impõem operacional e
as cargas do desempenho na rede, embora a maioria de tráfego indesejado deva ser controlado
por filtros apátridas tais como o Access Control Lists (ACLs) ou a política Zona-baseada do
Firewall da política (ZFW), tão lá devem ser substancialmente menos tráfego que deve ser
segurado pelo AIC, pelo Intrusion Prevention System (IPS), ou por outro controles assinatura-
baseados tais como a harmonização flexível do pacote (FPM) ou o Network-Based Application
Recognition (NBAR). Assim, se somente as portas de aplicativo desejadas, e o tráfego media-
específico dinâmico que elevara das conexões de controle conhecidas ou das sessões, são
permitidos especificamente, o único tráfego não desejado que se estar presente na rede cai em
um específico, o subconjunto mais-fácil-reconhecido, que reduz a engenharia e a carga
operacional impostas para manter o controle sobre tráfego indesejado.

Este documento descreve as configurações de segurança de VoIP baseadas na perspectiva
suspeito; assim, trafique somente que é permissível nos segmentos da rede de voz é permitido.
As políticas dos dados tendem a ser mais permissivos, como descrito por notas na configuração
de cada encenação do aplicativo.

Todas as disposições da política de segurança devem seguir um ciclo do feedback de loop
fechado; das distribuições de segurança a capacidade da influência tipicamente e a
funcionalidade dos aplicativos existentes, e devem ser ajustadas a fim minimizar ou resolver este
impacto.



   

Refira o projeto do Firewall da política e o guia Zona-baseados do aplicativo para mais informação
e fundo adicional para a configuração do Firewall Zona-baseado da política.

Considerações para ZFW nos ambientes VoIP

O guia previamente mencionado do projeto e do aplicativo oferece uma breve discussão para a
Segurança do roteador com o uso das políticas de segurança a e da zona do auto do roteador,
assim como as capacidades alternativas que são fornecidas com a vária proteção da fundação da
rede (NFP) caracterizam. as capacidades Roteador-baseadas de VoIP são hospedadas dentro da
zona do auto do roteador, assim as políticas de segurança por que proteja o roteador deve estar
ciente das exigências para o tráfego de voz, a fim acomodar a sinalização de voz e os media
originados e destinados aos recursos de Cisco Unified CallManager Express, do Survivable
Remote Site Telephony, e do gateway de voz. Antes do Cisco IOS Software Release 12.4(20)T, o
Firewall clássico e o Firewall Zona-baseado da política eram incapazes de acomodar inteiramente
as exigências do tráfego voip, assim que as políticas de firewall não foram aperfeiçoadas para
proteger inteiramente recursos. as políticas de segurança da Auto-zona que protegem recursos
roteador-baseados de VoIP confiam pesadamente nas capacidades introduzidas no Cisco IOS
Software Release 12.4(20)T.

Recursos da voz do Cisco IOS Firewall

O Cisco IOS Software Release 12.4(20)T introduziu diversos realces a fim permitir o Firewall co-
residente e as capacidades de voz da zona. Três recursos principais aplicam-se diretamente para
fixar Aplicações de voz:

Realces do SORVO: Gateway de camada de aplicativo e inspeção de aplicativo e
controleSuporte de versão do SORVO das atualizações a SIPv2, como descrito pelo RFC
3261Alarga o suporte de sinalização do SORVO para reconhecer uma variedade mais larga
de fluxos de chamadasIntroduz a inspeção de aplicativo do SORVO e o controle (AIC) para
aplicar controles granulados para endereçar vulnerabilidades e façanhas específicas do nível
de aplicativoExpande a inspeção da auto-zona a fim poder reconhecer os canais secundários
da sinalização e dos media que resultam do tráfego do SORVO locally-destined/-originated

●

Apoio para o tráfego local magro e CallManager da Cisco expressoApoio das atualizações
SCCP à versão 16 (previamente versão suportada 9)Introduz a inspeção de aplicativo SCCP
e o controle (AIC) para aplicar controles granulados para endereçar vulnerabilidades e
façanhas específicas do nível de aplicativoExpande a inspeção da auto-zona para poder
reconhecer a sinalização secundária e o media canaliza resultar do tráfego locally-destined/-
originated SCCP

●

Apoio de H.323 v3/v4Apoio de H.323 das atualizações a v3 e a v4 (v1 e v2 previamente
apoiados), como descrito porIntroduz a inspeção de aplicativo de H.323 e o controle (AIC)
para aplicar controles granulados para endereçar vulnerabilidades e façanhas específicas do
nível de aplicativo

●

As configurações de Segurança de roteadores descritas neste documento incluem as
capacidades oferecidas por estes realces, com explicação descrever a ação aplicada pelas
políticas. Os hiperlinks aos documentos dos recursos individuais estão disponíveis na informação
relacionada
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