Associação Instrutores NetAcademy

CURSO DE CCNA SECURITY + VPN + ASA
(640-554 IINS)
1. Modernos Ameaças de Segurança de Rede
Descrever a evolução da segurança da rede.
Descrever os vários drivers para tecnologias e aplicações de segurança de rede.
Descrever as principais organizações responsáveis para melhorar a segurança da rede.
Descrever as políticas de segurança de rede.
Descreva vírus de rede .
Descreva worms de rede.
Descreva Cavalos de Tróia.
Descrever as técnicas utilizadas para mitigar os vírus, worms e cavalos de tróia.
Explique como ataques de reconhecimento são lançados.
Explique como ataques de acesso são lançados.
Explique como ataques de negação de serviço são lançados.
Descrever as técnicas utilizadas para mitigar os ataques de reconhecimento, ataques de acesso e
ataques DoS.
Explicar como proteger as três áreas funcionais de roteadores e switches Cisco.

2. Protegendo os dispositivos de rede
Explicar como garantir um perímetro de rede.
Configurar o acesso administrativo seguro para roteadores Cisco.
Configurar segurança reforçada para logins virtuais.
Configurar um servidor de SSH para gerenciamento remoto seguro.
Configurar níveis de privilégios administrativos para controlar a disponibilidade de comando.
Configurar o acesso CLI baseada em funções para controlar a disponibilidade de comando.
Use o recurso de configuração resiliente Cisco IOS para proteger os arquivos de imagem e de
configuração Cisco IOS.
Compare e out-of-band acesso gerenciamento de banda.
Configure syslog para registrar eventos do sistema.
Configurar SNMP para monitorar o status do sistema.
Configure NTP para permitir o tempo exato de estampagem entre todos os dispositivos.
Use ferramentas de auditoria de segurança para determinar as vulnerabilidades roteador baseado
em IOS.
Use AutoSecure para ativar a segurança em roteadores baseados no IOS.
Use CCP para ativar a segurança em roteadores baseados no IOS.
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3. Autenticação, Autorização e Contabilidade
Descrever a importância da AAA que se refere à autenticação, autorização e contabilidade.
Descrever as características de AAA.
Configurar a autenticação AAA, usando o CLI, para validar os usuários em um banco de dados
local.
Configurar a autenticação AAA, usando CCP, para validar os usuários em um banco de dados
local.
Solucionar problemas de autenticação AAA que valida os usuários em um banco de dados local.
Descrever os benefícios do AAA baseada em servidor.
Compare o TACACS + e protocolos de autenticação RADIUS.
Descrever os recursos do Cisco Secure ACS para Windows.
Configure Cisco Secure ACS como um servidor TACACS +.
Configure Cisco Secure ACS usuários e grupos.
Configurar a autenticação AAA baseado em servidor, usando o CLI, em roteadores Cisco.
Configurar a autenticação AAA baseado em servidor, usando CCP, em roteadores Cisco.
Solucionar problemas de autenticação AAA baseado no servidor usando Cisco Secure ACS.
Configurar autorização AAA baseado no servidor usando Cisco Secure ACS.
Configurar contabilidade AAA baseado no servidor usando Cisco Secure ACS.

4. Implementação de Firewall Technologies
Configurar IPv4 ACLs padrão e estendido usando CLI.
Verificar a funcionalidade de um ACL configurado em relação à topologia da rede.
Configurar IPv4 ACLs padrão e estendido usando CCP.
Configurar o TCP ACLs estabelecidos e reflexivos.
Configurar ACLs dinâmicas.
Configurar ACLs baseadas no tempo.
Solucionar problemas de implementações de ACL complexos.
Use ACLs para mitigar os ataques de rede comuns.
Configurar ACLs IPv6 usando CLI.
Configurar grupos de objetos para uso dentro de uma entrada de controle de acesso.
Explique como firewalls são usados para ajudar a redes seguras.
Descrever os diferentes tipos de firewalls.
Configurar um firewall clássico.
Explique considerações de projeto para implementação de tecnologias de firewall.
Explique como Firewalls Política Zone-Based são usados para ajudar a proteger a rede.
Explicar o funcionamento de um Firewall Policy Zone-base.
Configure Zone-Based Policy Firewall com CLI.
Configurar um Firewall Policy Zone-base com PCC.
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5. Implementação de Prevenção de Intrusão
Explicar as funções e operações de sistemas de IDS e IPS.
Explique como IPS baseado em rede é implementado.
Descrever as características de assinaturas IPS.
Explique como alarmes assinatura, são utilizados em soluções Cisco IPS.
Descrever o objetivo de alarmes de assinatura sintonizar uma solução Cisco IPS.
Explique como a ação de assinatura em uma solução Cisco IPS afetar o tráfego da rede.
Explicar como gerenciar e monitorar a solução Cisco IPS.
Descrever o propósito e os benefícios de Correlação IPS Global.
Configure Cisco IOS IPS usando CLI.
Configure Cisco IOS IPS usando CCP.
Modificar assinaturas IPS em CLI e CCP.
Verifique a configuração do Cisco IOS IPS.
Monitorar os eventos Cisco IOS IPS.

6. Protegendo a Rede Local
Descrever a segurança endpoint e as tecnologias facilitadoras.
Descreva como Cisco IronPort é usado para garantir a segurança de endpoints.
Descreva como Cisco NAC produtos são utilizados para garantir a segurança de endpoints.
Descreva Camada 2 vulnerabilidades.
Descreva MAC address ataques de spoofing.
Descreva MAC ataques de estouro de tabela de endereços.
Descreva como mitigar ataques de manipulação de STP.
Descreva como mitigar ataques tempestade LAN.
Explicar como mitigar os ataques de VLAN.
Configurar a segurança do porto.
Verifique a segurança portuária.
Verifique a segurança portuária.
Configurar o controle de tempestade para mitigar os ataques de tempestade LAN.
Configurar a segurança VLAN Trunk para mitigar ataques VLAN hopping.
Configure Cisco SPAN.
Configurar o recurso borda PVLAN.
Descrever as práticas recomendadas para a Camada 2.
Descrever os aspectos fundamentais da segurança da empresa para tecnologias avançadas.
Descrever os aspectos fundamentais da segurança sem fio e as tecnologias facilitadoras.
Descrever as soluções de segurança sem fio.
Descrever os aspectos fundamentais da segurança VoIP e as tecnologias facilitadoras.
Descrever as soluções de segurança de VoIP.
Descrever os aspectos fundamentais da segurança SAN e as tecnologias facilitadoras.
Descrever as soluções de segurança de SAN.
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7. sistemas criptográficos
Descrever os requisitos de comunicações seguras, incluindo integridade, autenticação e
confidencialidade.
Descreva criptografia e fornecer um exemplo.
Descreva criptoanálise e fornecer um exemplo.
Descreva criptologia e fornecer um exemplo.
Descrever a importância e as funções de hashes criptográficos.
Descrever os recursos e funções do algoritmo MD5 e do algoritmo SHA-1.
Descreva como habilitar autenticidade com HMAC.
Descrever os componentes de gerenciamento de chaves.
Descrever os mecanismos utilizados para garantir a confidencialidade dos dados.
Descrevem a função dos algoritmos DES.
Descrever a função do algoritmo 3DES.
Descrever a função do algoritmo AES.
Descrever a função do criptografados Algorithm Software (SEAL) e as cifras Rivest (RC) algoritmos.
Descrever a função do algoritmo DH e seu papel de apoio ao DES, 3DES e AES.
Explicar as diferenças entre criptografias simétricas e assimétricas e suas aplicações previstas.
Explicar a funcionalidade de assinaturas digitais.
Descrever a função do algoritmo RSA.
Descrever os princípios por trás de uma infra-estrutura de chave pública (PKI).
Descrever os diferentes padrões de PKI.
Descrever a função de CAs e os certificados digitais que emitirem de uma PKI.
Descrever as características de certificados digitais e CAs.
Errado?

8. implementação de redes privadas virtuais
Descreva VPNs e seus benefícios.
Descreva VPNs e seus benefícios.
Identificar a linha de produtos Cisco VPN e as características destes produtos de segurança.
Configurar um site-to-site VPN GRE túnel.
Descreva o protocolo IPsec e suas funções básicas.
Compare protocolos AH e ESP.
Descreva o protocolo e modos de IKE.
Descreva IPsec negociação e as cinco etapas da configuração IPsec.
Explicar como preparar IPsec, garantindo que ACLs são compatíveis com IPsec.
Configurar políticas IKE usando CLI.
Configure o IPsec transformar conjuntos usando CLI.
Configure as ACLs crypto usando CLI.
Configure um mapa crypto usando CLI.
Solucionar a configuração IPsec.
Configure IPsec usando CCP.
Configurar uma VPN site-to-site usando o Assistente de configuração rápida VPN no CCP.
Configurar uma VPN site-to-site usando a passo passo-a-Assistente de VPN no CCP.
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Solucionar problemas de VPNs usam CCP.
Explique como o cenário corporativo está mudando para apoiar o teletrabalho.
Compare-remoto acesso VPNs IPSec e SSL VPNs.
Explique como o SSL é usado para estabelecer uma conexão VPN segura.
Descrever o recurso Cisco VPN Fácil.
Configurar um servidor VPN usando CCP.
Conecte-se um cliente VPN usando o software Cisco VPN Client

9. Gerenciando uma rede segura
Descrever as considerações de alto nível para garantir que a rede é segura.
Descrever os benefícios do gerenciamento de riscos e as medidas a tomar para otimizar a gestão
de riscos.
Defina e descreva os componentes, tecnologias e dispositivos da Cisco SECUREX Architecture.
Descrever as cinco famílias de produtos usados na arquitetura SECUREX.
Descrever os conceitos fundamentais da segurança das operações.
Descrever os princípios fundamentais da segurança das operações.
Descrever o objetivo da e as técnicas utilizadas em testes de segurança de rede.
Descrever as ferramentas utilizadas em testes de segurança de rede.
Descreva o planejamento de continuidade de negócios e recuperação de desastres.
Configurar o recurso Secure Copy Cisco.
Descreva o SDLC.
Descrever as cinco fases do SDLC.
Descrever os objetivos de uma política de segurança.
Descrever a estrutura de uma política de segurança.
Descrever os padrões, normas e procedimentos de uma política de segurança.
Descrever as funções e responsabilidades inerentes dentro de uma política de segurança.
Descrever os conceitos de conscientização de segurança e como conseguir a consciência de
segurança, através da educação e da formação.
Descreva diretrizes éticas e leis para a segurança da rede.
Descreva como responder a uma violação de segurança.

Ainet Associação dos Instrutores NetAcademy
Rua Vergueiro, 1421 - 18º andar - Cj. 1807 – Vl. Mariana - SP
Central: (11) 3213.2986 - www.ainet.com.br - www.facebook.com/academiaainet

Associação Instrutores NetAcademy

ASA – Adaptive Security Appliance - ASA 5505 / 5510
10. Avaliando a tecnologia ASA
Firewall e Domínio de Segurança
Firewall Tecnologias de filtragem de trafego
Características do Cisco ASA
Identificando a Família Cisco ASA
Cisco ASA Appliance SSMs
Identificado Cisco ASA opções de licenciamento
Cisco ASA requisitos para licenciamento

11. Preparando o Cisco ASA para Integração em Redes
Gerenciar o processo de inicialização do Cisco ASA
Gerenciar o Cisco ASA usando o CLI
Gerenciar o Cisco ASA usando o Cisco ASDM
Navegação básica do Cisco ASDM
Gerenciamento de upgrade do Cisco ASA
Cisco ASA gerenciamento de conectividade na rede
Cisco ASA níveis de segurança
Configurando e verificando parâmetros básicos de conectividade
Configurando e verificando interfaces VLANs
Configurando Rotas Default
Configurando e verificando DHCP Server
Thoubleshooting Básico de conectividade
Gerenciamento e overview de File System
Gerenciamento do software do Cisco ASA e ativação de Features
Configuração de Time Settings
Configuração e verificação de eventos e sessões de logging
Configuração e verificação de canais de gerenciamento remotos
Configuração e verificação de AAA para acesso de gerenciamento
Troubleshooting AAA para acesso de gerenciamento
Gerenciamento de File System

12. Configurando Cisco ASA NAT Features
NAT no Cisco ASA
Configurando Objetos ( auto ) NAT
Configurando NAT manual
Tuning e Thoubleshooting de NAT
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Connection Table e Local Host Table
Configurando e verificando ACLs nas interfaces
Configurando e verificando ACLs Globais
Configurando e verificando Object Groups
Configurando e verificando Public Servers
Configurando e verificando Other Basic Access Controls
Thoubleshooting ACLs
Rotas estaticas
Rotas dinamicas
Configuração e verificação de EIGRP
Transparent Firewall Essentials

13. Cisco ASA Appliance Policy Control
Cisco MPF overwiew
Configurando e verificando Policy Layer 3 e Layer 4
Configurando e verificando Policy para gerenciamento de trafego
Basic Stateful inspection Tuning Features
Tuning Basic OSI Layer 3 e Layer 4 inspection

14. Cisco ASA High Availability e Virtualização
Configurando e verificando EtherChannel
Configurando e verificando interfaces redundantes
Active/Standby Failover
Configurando e verificando Active/Standby Failover
Gerenciando Failover

15. VPN Avançado
Conceito de CA
Configurando CA no Cisco Router
Conceito de DMVPN
Configurando DMVPN
Conceito de GET VPN
Configurando GET VPN
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