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Resumo 
Este documento apresenta um resumo do Guia de design da tecnologia de 
firewall e IPS e os principais casos de uso que ele cobre.

Os Designs comprovados da Cisco (CVDs) proporcionam a estrutura para 
design de sistemas que se baseiam em casos de uso comuns ou em 
prioridades do sistema de engenharia atual. Eles incorporam um amplo 
conjunto de tecnologias, recursos e aplicativos para atender às necessidades 
do cliente. Os engenheiros da Cisco têm testado de modo abrangente e 
documentado cada CVD para garantir uma implantação mais rápida, confiável 
e totalmente previsível. 

O guia de design da tecnologia apresenta detalhes de implantação, 
informações sobre produtos e softwares validados, bem como melhores 
práticas para implantação de firewall e IPS. O documento detalha os 
seguintes casos de uso:
 • Aplicação de política de segurança para tráfego de rede entre a rede 

interna, redes de zona desmilitarizada (DMZ) e a Internet
 • Acesso resiliente à Internet 
 • Detecção e bloqueio de ataques de entrada aos serviços de Internet na DMZ
 • Detecção de tráfego mal-intencionado em redes internas 

A segurança de firewall faz parte de cada implantação na borda da Internet, 
pois protege as informações ao atender à necessidade de redes seguras 
e confiáveis, além de aplicar a política para manter a produtividade do 
funcionário. Onde se aplicam as regulamentações do setor, os firewalls têm 
um desempenho essencial na capacidade de uma empesa de atender aos 
requisitos de conformidade regulamentar. Os requisitos regulamentares 
variam de acordo com o país e o setor. Este documento não aborda os 
requisitos específicos de conformidade regulamentar. 

Os serviços de Internet tornaram-se parte importante das operações diárias 
de muitas empresas atualmente. Possibilitar acesso seguro à Internet e impedir a entrada de conteúdo mal-intencionado na empresa, é 
essencial para manter a produtividade do funcionário. Além do acesso do cliente à Internet, as empresas têm necessidade quase universal 
de ter uma presença na Web disponível para que parceiros e clientes acessem informações sobre a empresa. Colocar informações 
corporativas na Internet representa um risco de exposição de dados por meio de um ataque nos serviços dirigidos ao público. Para que 
uma empresa utilize a Internet eficazmente, devem ser encontradas as soluções para todas essas preocupações.

Casos de uso de tecnologia 
A borda da Internet é o ponto no qual a rede da empresa se conecta à Internet. Esse é o perímetro da rede, onde é desenhada uma linha 
entre a Internet pública e os recursos privados contidos na rede uma empresa. Worms, vírus e infiltrações de botnet representam grandes 
ameaças ao desempenho da rede, à disponibilidade e à segurança de dados. Para se somar a esses problemas, a conexão da empresa 
com a Internet pode contribuir para a perda de produtividade do funcionário e o vazamento de dados confidenciais. 

Os invasores da Internet são uma ameaça às infraestruturas de rede e aos recursos de dados de uma empresa. A maioria das redes 
conectadas à Internet está sujeita a um bombardeio constante de worms, vírus e ataques direcionados. As empresas devem proteger de 
forma sua rede, os dados de usuários e as informações de clientes. Além disso, a maioria dos endereços de rede deve ser convertida em 
um endereço capaz de ser roteado pela Internet, e o firewall é o local lógico para essa função. 

A segurança da rede, conforme aplicada no firewall, deve garantir que os recursos de dados da empresa sejam protegidos contra 
rastreamento e violação, assim como deve impedir o comprometimento dos hosts por worms, vírus e botnets que consomem recursos. 
Além disso, a política de firewall deve estabelecer o equilíbrio apropriado para proporcionar segurança sem interferir no acesso aos 
aplicativos baseados na Internet ou impedir a conectividade com os dados de parceiros de negócios por meio de conexões VPN extranet. 
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1 Observe que a Cisco adicionou mais opções de IPS a seu portfólio desde a conclusão deste guia, inclusive IPS de firewall de próxima geração integrado e IPS de 
próxima geração da Sourcefire.

Escopo
O Guia de design da tecnologia de firewall e IPS 
se concentra no firewall da borda da Internet 
e nos serviços de segurança do sistema de 
prevenção contra invasões (IPS) que protegem o 
gateway da empresa para a Internet. As opções 
de roteamento e a conectividade do provedor de 
serviços de Internet proporcionam resiliência ao 
design. Este guia abrange a criação e o uso de 
segmentos DMZ para uso com serviços voltados 
para a Internet, como presença na Web. A 
orientação do IPS aborda as implantações internas 
da borda da Internet, bem como implantações 
de um sistema de detecção de invasões (IDS) 
em uma camada de distribuição interna, também 
chamadas de implantações promíscuas. 

Este guia inclui as seguintes áreas de tecnologia e 
produtos: 

 • Os firewalls de próxima geração Cisco ASA 
5500- X Series para segurança de firewall e 
prevenção contra invasões da borda da Internet 

 • Os sensores Cisco IPS 4300 Series para 
prevenção contra invasões de rede interna1

 • Switching de LAN da rede DMZ e externa 

 • Integração dos itens acima com a infraestrutura de 
switching de LAN
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Cenários de caso de uso
Caso de uso: Aplicar política de segurança para 
tráfego de rede entre a rede interna, redes DMZ e 
a Internet 
As redes das sedes e do local remoto são zonas internas 
e a Internet é considerada uma zona externa. As redes 
da zona desmilitarizada (DMZ) configuradas para outros 
serviços na borda da Internet se enquadram em algum 
lugar entre a classificação interna e externa. 

Este guia de design permite os seguintes recursos de 
segurança: 

 • Ocultar endereços de redes internas usando a 
Conversão de endereços de rede (NAT): a maioria 
das empresas usa endereçamento privado (RFC 1918) 
que não pode ser roteado pela Internet, de modo que 
o firewall deve converter os endereços privados em 
endereços externos, capazes de serem roteados pela 
Internet. 

 • Permitir acesso da rede interna à Internet: todo 
o tráfego da zona interna, exceto as categorias 
específicas que são explicitamente negadas, é 
encaminhado à Internet. O firewall inspeciona cada 
sessão e, implicitamente, permite que o tráfego de 
retorno associado seja encaminhado de volta à zona 
interna. 

 • Permitir acesso da rede interna às redes DMZ: todo o 
tráfego da zona interna, exceto as categorias específicas 
que são explicitamente negadas, é encaminhado 
às redes DMZ. O firewall inspeciona cada sessão 
e, implicitamente, permite que o tráfego de retorno 
associado seja encaminhado de volta à zona interna. 

 • Permitir acesso da Internet às redes DMZ: somente tipos de tráfego específicos da Internet que são explicitamente permitidos 
são encaminhados às redes DMZ. O firewall inspeciona cada sessão e, implicitamente, permite que o tráfego de retorno 
associado seja encaminhado de volta à Internet 

 • Bloquear todos os outros tráfegos: todos os outros tipos de tráfego são implicitamente bloqueados. 

Caso de uso: Acesso resiliente à Internet 
Uma rede de borda da Internet bem projetada precisa ser tolerante aos tipos de falha observados com mais frequência. Esse tipo 
de resiliência pode ser efetuado com um design de único site que inclua apenas um par de firewalls usando roteamento padrão 
estático para a Internet. 

Este guia de design permite os seguintes recursos de rede: 

 • No caso de falha de hardware, failover com informações de estado entre as unidades ativa e em espera de um par de firewalls 
resilientes. 

 • Repetição automática do roteamento do tráfego da Internet, do ISP primário ao ISP secundário, pelo monitoramento de sondas 
ativas que simulam o tráfego do usuário para a Internet.

Caso de uso: Detectar e bloquear ataques de entrada para os serviços de Internet na DMZ 
O monitoramento e o bloqueio de ataques com base na rede com um IPS aumenta a confiabilidade e o desempenho da presença 
na Web de uma empresa e mantêm os recursos disponíveis para parceiros e clientes.

Este guia de design permite os seguintes recursos de segurança: 

 • Detecção e mitigação com base na rede: o IPS aplica inspeção profunda de pacotes ao tráfego da rede para corresponder 
assinaturas de ataques conhecidos e bloquear o tráfego mal-intencionado. 

 • Filtros de reputação: o IPS determina se a origem de um ataque está associada a grupos perigosos conhecidos. 
 • Proteção contra ataques de dia zero: o IPS descobre o comportamento normal da sua rede envia um alerta quando visualiza 

atividades anormais. 
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Caso de uso: Detectar tráfego mal-intencionado nas redes internas 
Monitorar e detectar worms, vírus e outros tipos de malware com um IPS usado para detecção de invasão são essenciais para 
manter uma rede com alto desempenho. 

Este guia de design permite os seguintes recursos de segurança: 

 • Detecção e alertas com base na rede: o IPS aplica inspeção profunda de pacotes ao tráfego da rede para corresponder 
assinaturas de ataques conhecidos e bloquear o tráfego mal-intencionado. 

 • Filtros de reputação: o IPS determina se a origem de um ataque está associada a grupos perigosos conhecidos. 

 • Proteção contra ataques de dia zero: o IPS descobre o comportamento normal da sua rede envia um alerta quando visualiza 
atividades anormais. 

Resumo do design 
O Guia de design de firewall e IPS é um componente do design da borda da Internet maior, que usa um modelo de design modular 
para dividir a borda da Internet em blocos funcionais por serviço. Ao estruturar o design em módulos, uma empresa pode implantar 
os serviços conforme a necessidade. 

O design da borda da Internet inclui os seguintes blocos funcionais: 

 •  Firewall: controla o acesso de entrada e saída dos diferentes segmentos da borda da Internet e disponibiliza um pacote de 
outros serviços, como criação de DMZ e Conversão de endereços de rede (NAT). 

 •  Prevenção contra invasões: inspeciona o tráfego que atravessa a borda da Internet e procura comportamentos mal-
intencionados. 

 •  VPN de acesso remoto: proporciona acesso seguro e estável a recursos, independentemente de onde o usuário está ao se 
conectar. 

 •  Segurança de e-mail: disponibiliza serviços de filtragem de malware e spam para gerenciar o risco associado ao e-mail. 

 •  Segurança na Web: permite controle e monitoramento de uso aceitável enquanto gerencia o aumento do risco associado a 
clientes que navegam na Internet.

As principais diferenças nas opções de design do módulo são escalabilidade, desempenho e resiliência. Para conciliar esses 
requisitos, cada módulo do design da borda da Internet é independente um do outro, de modo que você pode combinar e 
corresponder os diferentes componentes de design para melhor atender aos requisitos de negócios.

Clique aqui para consultar a página 106 inteira Guia de design da tecnologia de firewall e IPS em inglês.

Leitura relacionada 
O Guia de design de VPN de acesso remoto e o Guia de design de acesso móvel remoto se concentram no provisionamento da 
rede para disponibilizar serviços de acesso remoto (RA). As implantações incluem acesso VPN como parte dos firewalls da borda 
da Internet, bem como a capacidade de implantar serviços VPN de RA em dispositivos dedicados distintos. 

O Guia de design de segurança na Web usando o Cisco WSA aborda a implantação do Cisco Web Security Appliance para clientes 
que acessam a Internet. Isso inclui a proteção contra malware e vírus, bem como controles de uso aceitável para quais sites são 
apropriados para visitas. 

O Guia de design de segurança na Web usando o Cisco ASA aborda a implantação do Cisco Cloud Web Security para clientes 
que acessam a Internet. Isso inclui a proteção contra malware e vírus, bem como controles de uso aceitável para quais sites são 
apropriados para visitas. 

O Guia de design de segurança de e-mail usando o Cisco ESA aborda a implantação do Cisco Email Security Appliance para ajudar 
a proporcionar proteção para o sistema de e-mail da empresa. A inspeção de e-mails de entrada para spam e conteúdo mal-
intencionado é o foco da implantação. Ele também aborda a adição de uma zona de e-mail desmilitarizada (DMZ) ao firewall da 
Internet para aumentar a segurança geral. 
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