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Úvod
 Bezpečnostné brány môžu byť účinným prostriedkom ochrany lokálneho systému alebo
sieti systémov pred sieťovými bezpečnostnými hrozbami, pričom však súčasne umožňujú
prístup k vonkajším sieťam alebo Internetu.
 Informačné systémy v súkromných spoločnostiach, vládnych inštitúciách a ostatných
organizáciách sa neustále rozvíjajú. Charakteristické znaky súčasných informačných
systémov sú tieto:
o Centralizované spracovanie údajov na výkonných systémoch v datových centrách
a distrubuované poskytovanie služieb prostredníctvom pracovných staníc a iných terminálov.
o Lokálne počítačové siete (LAN) prepájajú personálne počítača používateľov a terminály medzi
sebou a centrálnymi prostriedkami spracovania údajov v dátovom centre.
o Sieť v sídle organizácie pozostáva z viacerých LAN, ktorá prepája personálne počítače a servery.
o Rozsiahla podniková sieť, ktorá sa skladá z niekoľkých geograficky distribuovaných sietí LAN
umiestnených v priestoroch sídiel súčastí podniku a prepojených privátnou rozsiahlou sieťou
WAN (Wide Area Network).
o Internetová konektivita sietí umiestnených na rôznych sídlach spoločnosti a tiež s možnosťou
alebo bez možnosti prepojenia prostredníctvom privátnej WAN.

 Internetová konektivita už nie je pre organizácie otázkou voliteľnosti ale je otázkou
nevyhnutnosti.
 Pokiaľ prístup na Internet nie je poskytovaný prostredníctvom siete LAN organizácie,
potom s vysokou pravdepodobnosťou budú používať telekomunikačné prostriedky ako
možnosť pripojenia svojej pracovnej stanice k poskytovateľovi internetových služieb ISP.
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Úvod
 Avšak zatiaľ čo prístup na Internet poskytuje organizácii výhody, súčasne umožňuje
prístup zvonku a komunikáciu s vnútornými aktívami na sieti. Takáto situácia je pre
organizáciu hrozbou.
 Aj keď by boli vybavené všetky pracovné stanice a servery v sieti LAN organizácie silnými
bezpečnostnými funkciami, vrátane detekcie prienikov, môže to byť pred hrozbami
zvonku nedostačujúce a v niektorých prípadoch aj cenovo náročné.
 Uvažujme sieť so stovkami alebo dokonca tisíckami systémov, bežiacich na rôznych
operačných systémoch ako sú rôzne verzie Unixu a Windows.
o Keď sa objaví bezpečnostná chyba, potom musí byť každý potenciálne dotknutý systém
aktualizovaný s cieľom opravy tejto chyby. To si vyžaduje škálovateľný manažment konfigurácií
a efektívne fungovanie aktívneho zaplátovania.
o Bezpečnostná brána je široko akceptovanou alternatívou alebo prinajmenšom ako doplnok k
bezpečnostným službám implementovaných iba na uzloch.
o Bezpečnostná brána je vložená medzi uzly lokálnej siete LAN organizácie a Internet s cieľom
zriadenia kontrolovaného spojenia a vytvorenia vonkajšieho bezpečnostného múru alebo
bezpečnostného perimetra. Cieľom tohto perimetra je chrániť prostriedky lokálnej siete
organizácie pred útokmi z Internetu a zabezpečiť jedno kontrolné miesto, v ktorom sa vynucuje
bezpečnosť a auditovanie.
o Bezpečnostná brána potom poskytuje ďalšiu vrstvu obrany tým, že izoluje vnútorné systémy
lokálnej siete LAN od vonkajších sietí. Nadväzuje to na klasickú vojenskú doktrínu "hĺbkovej
ochrany", ktorá je rovnako použiteľná pre IT bezpečnosť.
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Charakteristiky bezpečnostnej brány
 Bezpečnostná brána by mala splňovať tieto vlastnosti:
o Všetka premávka medzi vnútornou chránenou sieťou a vonkajšou sieťou musí prejsť cez
bezpečnostnú bránu. Dosiahne sa to tak, že sa fyzicky blokujú všetky prístupy k vnútornej sieti,
okrem prístupov cez bezpečnostnú bránu. Existuje viacero rôznych konfigurácií bezpečnostných
brán na bezpečné oddelenie vnútornej chránenej siete od vonkajšej sieti.
o Bezpečnostná brána prepúšťa v zmysle lokálnej bezpečnostnej politiky iba definovanú
oprávnenú premávku. Existujú rôzne typy bezpečnostných brán, ktoré implementujú rôzne typy
bezpečnostných politík.
o Bezpečnostná brána sama osebe je odolná voči prieniku. To znamená, že systém bezpečnostnej
brány má nastavené bezpečnostné utesnenie a používa zabezpečený operačný systém.
Dôveryhodné počítačové systémy sú vhodnou voľbou platformy pre bezpečnostnú bránu.

 Existujú štyri základné techniky, ktoré bezpečnostné brány používajú na riadenie prístupu
a na presadzovanie lokálnej bezpečnostnej politiky chránenej sieti. Pôvodne boli
bezpečnostné brány zameraná predovšetkým na riadenie služieb, ale postupne sa začali
používať všetky štyri techniky:
o Riadenie služby: určuje typy internetových služieb, ktoré môžu byť prístupené a to ako
prichádzajúce tak aj odchádzajúce. Bezpečnostná brána môže filtrovať premávku na základe
adresy IP, protokolu alebo čísla portu. Ďalej môže vykonávať softvér proxy, ktorý prijíma a
interpretuje každú žiadosť služby pred odovzdaním ďalej alebo môže hosťovať samotný softvér
servera, napríklad webovú alebo mailovú službu.
o Riadenie smeru: určuje smer, v ktorom môžu byť cez bezpečnostnú bránu jednotlivé požiadavky
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Charakteristiky bezpečnostnej brány
o Riadenie používateľa: riadi prístup ku službe, ktorou sa používateľ pokúša ku službe
pristupovať. Táto funkcia je zvyčajne použitá pre používateľa vnútri perimetra bezpečnostnej
brány (lokálni používatelia). Môže byť tiež použitá pre prichádzajúcu premávku od vonkajších
používateľov. V tomto prípade sa vyžaduje nejaká forma bezpečnej autentizačnej technológie,
napríklad ako je k dispozícii v protokole IPsec.
o Riadenie správania: určuje ako sú používané jednotlivé služby. Bezpečnostná brána môže
napríklad filtrovať spam z elektronickej pošty alebo umožní vonkajší prístup iba k časti
informácií uložených na lokálnom webovom serveri.

 Bezpečnostná brána disponuje týmito možnosťami:
o Bezpečnostná brána predstavuje samostatný bod blokovania, ktorý zastavuje neoprávnených
používateľom pred vstupom do chránenej sieti, zakazuje potenciálne zraniteľným službám
vstupu do alebo výstupu zo siete a poskytuje ochranu pred rôznymi druhmi útokov ako je
falšovanie adresy IP a útoky na smerovanie. Použitie samostatného bodu blokovania
zjednodušuje bezpečnostný manažment.
o Bezpečnostná brána poskytuje miesto pre sledovanie udalostí súvisiacich s bezpečnosťou. Na
systéme bezpečnostnej brány môže byť implementované vykonávanie auditných záznamov
a generovanie alarmov.
o Bezpečnostná brána je vhodnou platformou pre niekoľko internetových funkcií nemajúcich
súvis s bezpečnosťou. Medzi ne patrí prekladač sieťových adries NAT (Network Address
Translator), ktorý mapuje lokálne adresy do adries na Internete.
o Bezpečnostná brána môže slúžiť ako platforma pre bezpečný sieťový protokol IPsec. Využitím
možnosti tunelového režimu protokolu IPsec môže byť bezpečnostná brána použitá na
implementáciu virtuálnych privátnych sietí.
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Charakteristiky bezpečnostnej brány
 Bezpečnostné brány majú svoje obmedzenia ako sú napríklad:
o Bezpečnostná brána nemôže ochrániť pred útokmi, ktoré ju obchádzajú. Vnútorné systémy
môžu mať prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov priame pripojenie
k poskytovateľom internetových služieb ISP. Na druhej strane na hranici vnútornej sieti LAN
môže byť vysunutá sada modemov, ktorá poskytuje možnosť cestujúcim zamestnancom alebo
zamestnancom pracujúcim z domu pripojiť sa k prostriedkom vnútornej siete LAN.
o Bezpečnostná brána nemusí úplne chrániť proti vnútornými hrozbami takými ako je napríklad
nespokojný zamestnanec alebo zamestnanec nevedomky spolupracujúci s vonkajším
útočníkom.
o Nevhodne zabezpečená bezdrôtová sieť LAN môže byť prístupná zvonku organizácie.
Vnútorná bezpečnostná brána oddeľujúca časti podnikovej siete LAN nemôže chrániť pred
bezdrôtovou komunikáciou medzi lokálnymi systémami na rôznych stranách vnútornej
bezpečnostnej brány.
o Notebook, PDA alebo prenosné úložné zariadenie v prípade, že sú použité mimo podnikovej
sieti môžu byť infikované a potom pripojené do internej sieti LAN a používané interne.
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Typy bezpečnostných brán
 Bezpečnostné brána môže fungovať ako paketovový filter. Funguje ako pozitívny filter,
ktorý prepúšťa iba pakety splňujúce určité kritériá, alebo ako negatívny filter, ktorý
odmieta všetky pakety splňujúce určité kritériá.
 V závislosti od typu bezpečnostnej brány môže paketový filter brať do úvahy:
o jednu alebo viacero protokolových hlavičiek v každom pakete,
o užitočný náklad (payload) každého paketu alebo vzor generovaný postupnosťou paketov.

 V tejto časti sa pozrieme na principiálne typy bezpečnostných brán.
 Podľa spôsobu filtrovania premávky možno rozdeliť bezpečnostné brány na:
o
o
o
o

Bezpečnostná brána s filtrovaním paketov
Bezpečnostná brána s kontrolou stavu
Brána na aplikačnej úrovni
Brána na obvodovej úrovni.
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Bezpečnostná brána s filtrovaním paketov
 Bezpečnostná brána s filtrovaním paketov aplikuje na prichádzajúce a odchádzajúce
pakety IP sadu filtrovacích pravidiel, podľa ktorých sa paket alebo prepustí ďalej alebo sa
neprepustí a paket sa zahodí. Bezpečnostná brána je zvyčajne nakonfigurovaná tak, aby
filtrovala pakety vstupujúce do a vystupujúce z vnútornej chránenej siete.
 Filtrovacie pravidlá využívajú informácie obsiahnuté v sieťovom pakete, a to:
o Zdrojová adresa IP: adresa IP zariadenia, ktoré iniciovalo vznik paketu IP (napr. 192.178.1.1)
o Cieľová adresa IP: adresa IP zariadenia, ktoré sa snaží paket dosiahnúť (napr. 192.168.1.2)
o Zdrojová a cieľová adresa na transportnej vrstve: číslo portu na transportnej vrstve (napr. TCP
alebo UDP) určujúce aplikácie ako je napríklad SNMP alebo TELNET
o Pole protokolu IP: určuje transportný protokol
o Rozhranie: pre bezpečnostnú bránu s tromi alebo viacerými portami, ktoré vytvárajú rozhranie
bezpečnostnej brány a cez ktoré na bezpečnostnú bránu pakety prichádzajú alebo na ktoré sú
pakety smerované.

 Paketový filter je obvykle vytvorený ako zoznam pravidiel, ktorých položky sa porovnávajú
s poľami paketu obsahujúce hlavičky IP alebo TCP. Ak nastane zhoda pri porovnávaní s
jedným z pravidiel, toto pravidlo sa použije. Ak pri porovnávaní informácií v pakete
s pravidlami nepríde k žiadnej zhode s pravidlom, potom sa vykoná prednastavená akcia.
o Po prvé, pri prednastavenej politike zahodiť (discard) sa paket zahodí. Táto politika realizuje
pravidlo: čo nie je výslovne povolené, je zakázané.
o Po druhé, pri prednastavenej politike posunúť vpred (forward) sa paket prepustí. Táto politika
realizuje pravidlo: čo nie je výslovne zakázané, je dovolené.
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Bezpečnostná brána s filtrovaním paketov
 Prednastavená politika zahodiť je konzervatívnejšia politika.
o Spočiatku je všetka premávka blokovaná a povolenie služieb sa musí pridávať na princípe
prípad od prípadu. Táto politika je viditeľnejšia pre používateľov, pretože pravdepodobne vidia
bezpečnostnú bránu ako prekážku.
o Avšak tento typ politiky bude pravdepodobne preferovaný podnikmi a vládnymi inštitúciami.
Ďalším doplňovaním pravidiel viditeľnosť bezpečnostnej brány, ako prekážky, sa používateľom
postupne zmenšuje.

 Prednastavená politika posunúť vpred zvyšuje pre koncových užívateľov jednoduchosť
použitia, ale poskytuje zníženú bezpečnosť.
o Bezpečnostný administrátor musí v podstate reagovať na každú novú známu bezpečnostnú
hrozbu. Táto politika môže byť použitá všeobecne v otvorenejších organizáciach ako sú
univerzity.

 Ďalej je uvedených päť príkladov sád pravidiel na filtrovanie paketov. V každej sade sú
pravidlá aplikované zhora nadol. Znak "*" v poli je použitý ako zástupný znak (podmienka
zhody je vždy splnená). Predpokladáme, že použitá prednastavená politika bezpečnostnej
brány je zahodiť.
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Bezpečnostná brána s filtrovaním paketov
 Prichádzajúca pošta je povolená (port 25 je pre prichádzajúce správy SMTP), ale iba
z našej brány. Pakety z konkrétneho externého hostiteľa UGLY sú blokované, pretože
tento uzol v minulosti posielal obrovské škodlivé súbory v správach elektronickej pošty.

 Toto je explicitné definovanie prednastavenej politiky. Všetky sady pravidiel obsahujú
implicitne toto pravidlo ako posledné pravidlo.
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Bezpečnostná brána s filtrovaním paketov
 Toto pravidlo je určené na špecifikáciu, že každý vnútorný uzol môže poslať správu
elektronickej pošty von.
o Paket TCP s cieľovým portom 25 je smerovaný na server SMTP na cieľovom stroji.
o Problém s týmto pravidlom je taký, že použitie portu 25 pre príjem SMTP je len prednastavený
port.
o Vonkajší stroj môže byť nakonfigurovaný tak, že na port 25 je prilinkovaná iná aplikácia.
o V prípade, že je takéto pravidlo dané, útočník by mohol získať prístup k vnútorným strojom
prostredníctvom posielania paketov so zdrojovým číslom portu TCP 25.
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Bezpečnostná brána s filtrovaním paketov
 Táto sada pravidiel rieši zamýšľaný výsledok, ktorý sa nedosiahol v Príklade č.3.
o Pravidlá využívajú funkciu spojenia TCP. Akonáhle je spojenie zriadené, vo formáte segmentu
TCP je nastavený príznak ACK a potvrdzuje prijatie segmentov odoslaných z druhej strany.
o Takýmto spôsobom sada pravidiel stanovuje povolenie pre pakety IP so zdrojovou adresou
portu rovnú 25.
o Sada pravidiel tiež povoľuje prichádzajúce pakety s číslom zdrojového portu 25 obsahujúce
nastavené príznaky ACK v TCP segmente. Treba si šimnúť, že na explicitné definovanie týchto
pravidiel sú explicitne stanovené zdrojové a cieľové systémy.
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Bezpečnostná brána s filtrovaním paketov
 Táto sada pravidiel je jeden prístup k narábaniu so spojeniami FTP.
o V rámci protokolu FTP sú zriadené dve spojenia TCP: riadiace spojenie pre nastavenie prenosu
súborov a dátové spojenie pre skutočný prenos súborov.
o Dátové spojenie používa iný port (iné číslo portu), pričom tento port je dynamicky priradený
pre prenos.
o Väčšina serverov a teda väčšina cieľov útoku používa porty s nižšími číslami, väčšina
odchádzajúcich spojení majú tendenciu používať porty s vyššími číslami, zvyčajne nad 1023.
o Takže táto sada pravidiel povoľuje prenos paketov vznikajúcich vo vnútornej sieti a odpovede
na ne a prenos paketov určených pre porty s k vysokým číslom portu na vnútornom stroji. Táto
schéma vyžaduje nakonfigurovanie systémov tak, aby sa používali iba zodpovedajúce čísla
portov.

 Sada pravidiel z Príkladu č.5 dokumentuje ťažkosti pri narábaní s aplikáciami na úrovni
filtrovania paketov. Ďalší spôsob narábania s FTP a podobnými aplikáciami je buď stavový
paketový filter alebo brána na aplikačnej úrovni, ako je uvedené ďalej.
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Bezpečnostná brána s filtrovaním paketov
 Jednou z výhod bezpečnostnej brány s filtrovaním paketov je jej jednoduchosť. Paketové
filtre sú tiež zvyčajne transparentné pre používateľov a sú veľmi rýchle. Nedostatky
bezpečnostných brán s filtrovaním paketov sú tieto:
o Pretože bezpečnostné brány s paketovým filtrom neskúmajú údaje vyššej vrstvy, nemôžu
zabrániť útokom využívajúcim aplikačne špecifické zraniteľné miesta alebo funkcie. Napríklad
bezpečnostná brána s paketovým filtrom nemôže blokovať špecifické príkazy aplikácie. Ak
bezpečnostná brána s filtrovaním paketov povolí danú aplikáciu, potom budú povolené všetky
funkcie dostupné v rámci tejto aplikácii.
o Vzhľadom k obmedzeným informáciam dostupným bezpečnostnej bráne je tiež na
bezpečnostnej bráne s filtrovaním paketov obmedzená aj funkcionalita logovania. Záznamy
paketového filtra bežne obsahujú rovnaké informácie aké slúžia na rozhodovanie o riadení
prístupu (zdrojová adresa, cieľová adresa a typ premávky).
o Väčšina bezpečnostných brán s filtrovaním paketov nepodporujú pokročilé schémy autentizácie
používateľov. Toto obmedzenie je opäť najmä kvôli absencii funkčnosti vyšších vrstiev
protokolového zásobníka na bezpečnostnej bráne.
o Bezpečnostné brány s filtrovaním paketov sú všeobecne náchylné k útokom a zneužitiam, ktoré
využívajú problémy v rámci špecifikácie TCP / IP a protokolového zásobníka ako je falšovanie
adresy na sieťovej vrstve. Mnoho bezpečnostných brán typu paketový filter nie sú schopné
rozpoznať sieťový paket, v ktorom bola zmenená adresovacia informácia na tretej vrstve modelu
OSI (adresa IP). Útoky falšovaním sú útočníkmi využívané obvykle na obídenie bezpečnostných
opatrení vykonávaných na platforme bezpečnostnej brány.
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Bezpečnostná brána s filtrovaním paketov
 Nedostatky bezpečnostných brán s filtrovaním paketov sú tieto:
o A nakoniec, vzhľadom na malý počet premenných použitých v rozhodovaní o riadení prístupu
sú bezpečnostné brány s filtrovaním paketov náchylné na narušeniu bezpečnosti spôsobených
nesprávnymi konfiguráciami. Inými slovami, je ľahké náhodne nakonfigurovať bezpečnostnú
bránu s filtrovaním paketov tak, aby prepúšťala typy premávok, zdroje a ciele, ktoré by mali byť
odmietnuté na základe politiky informačnej bezpečnosti organizácie.

 Niektoré útoky, ktoré môžu byť vykonané na bezpečnostných bránach s filtrovaním
paketov a vhodné protiopatrenia sú takéto:
o Falšovanie adresy IP: útočník vysiela pakety z vonkajšej strany so zdrojovou adresou IP, ktorá
odpovedá adrese IP vnútorného uzla. Útočník dúfa, že použitie falošnej adresy umožní
preniknutie do systémov, ktoré používajú jednoduché zabezpečenie pomocou zdrojovej
adresy IP, a na ktorých sú akceptované pakety z konkrétnych dôveryhodných vnútorných uzlov.
Protiopatrenia proti takémuto útoku je zahodiť pakety s vnútornou zdrojovú adresou v
prípade, že paket prichádza na vonkajšie rozhranie. V skutočnosti sa toto protiopatrenie často
vykonáva na vonkajšom smerovači pred bezpečnostnou bránou.
o Útoky zdrojového smerovania: zdrojový uzol stanoví trasu, ktorou bude paket prechádzať cez
siete Internetu. Útočník stanoví cestu paketu tak, aby obchádzal bezpečnostné opatrenia, ktoré
neanalyzujú zdrojové informácie o smerovaní. Protiopatrenia proti takémuto útoku je zahodiť
všetky pakety, ktoré používajú vnútené smerovanie.
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Bezpečnostná brána s filtrovaním paketov
 Niektoré útoky, ktoré môžu byť vykonané na bezpečnostných bránach s filtrovaním
paketov a vhodné protiopatrenia sú takéto:
o Útoky fragmentáciou paketu: útočník využíva možnosť fragmentácie IP. Vytvára extrémne
malé fragmenty a vnúti informácií o hlavičke TCP do samostatného fragmentu paketu. Tento
útok je navrhnutý tak, aby obišiel filtrovacie pravidlá, ktoré závisia na informáciách v hlavičke
TCP segmentu. Peketový filter typicky vykoná rozhodnutie o filtrovaní podľa prvého fragmentu
paketu. Všetky nasledujúce fragmenty tohto paketu sú odfiltrované iba na základe toho, že sú
súčasťou paketu, ktorého prvý fragment bol odmietnutý. Útočník vychádza z toho, že
bezpečnostná brána skúma iba prvý fragment a že zostávajúce fragmenty prechádzajú. Útok
fragmentáciou paketu môže byť potlačený zavedením pravidla, podľa ktorého prvý fragment
paketu musí obsahovať preddefinované minimálne množstvo hlavičky transportného
protokolu TCP. Ak je prvý fragment paketu odmietnutý, paketový filter si paket zapamätá
a zahodí všetky nasledujúce fragmenty.

Vrstvy protokolového zásobníka TCP/IP
využívané pri filtrovaní paketov
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Bezpečnostná brána s kontrolou stavu
 Tradičné paketové filtre vykonávajú rozhodnutia o filtrovaní na báze individuálnych
paketov a neberú do úvahy žiadny kontext vo vyššej vrstve.
 Aby sme porozumeli významu kontextu a prečo tradičný paketový filter má obmedzenie
vo vzťahu ku kontextu, je potrebná malá poznámka.
o Väčšina štandardizovaných aplikácií bežiacich nad protokolom TCP sa riadi modelom
klient/server. Napríklad protokolom SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) sú správy
elektronickej pošty prenášané z klientskeho systému na serverový systém.
o Klientsky systém generuje nové správy elektronickej pošty, typicky od vstupu používateľa.
Serverový systém prijíma prichádzajúce správy elektronickej pošty a uloží ich do príslušnej
schránky používateľa.
o Prenos protokolom SMTP funguje tak, že sa vytvorí spojenie TCP medzi klientom a serverom.
Číslo portu TCP na serveri pre aplikáciu SMTP je preddefinované a je rovné 25, toto číslo
identifikuje aplikáciu SMTP. Číslo portu TCP na klientovi pre aplikáciu SMTP je číslo medzi 1024
a 65535. Toto číslo je generované klientom SMTP.

 Vo všeobecnosti, keď aplikácia používajúca protokol TCP vytvára reláciu so vzdialeným
uzlom, t.j. aplikácia vytvára spojenie TCP, v ktorom číslo portu TCP vzdialenej aplikácie
(na vzdialenom serveri) je číslo menšie ako 1024, číslo portu TCP lokálnej ( na klientovi)
aplikácie je číslo medzi 1024 a 65535. Čísla portov menšie ako 1024 sú "dobre známe"
čísla a sú trvalo priradené pre konkrétne aplikácie. Čísla medzi 1024 a 65535 sú
generované dynamicky a majú dočasný význam. Jednoduchá bezpečnostná brána
s filtrovaním paketov musí povoliť pre prichádzajúcu sieťovú premávku TCP na všetky
takéto porty s vysokými číslami. Tento fakt vytvára zraniteľnosť.
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Bezpečnostná brána s kontrolou stavu
 Bezpečnostná brána so stavovou kontrolou paketu sprísňuje pravidlá pre premávku TCP
vytvorením adresára odchádzajúcich spojení tak ako je to uvedené v Tabuľke nižšie. Je
v nej položka pre každé aktuálne zriadené spojenie. Paketový filter teraz povolí
prichádzajúcu premávku na porty s vysokými číslami len pre tie pakety, ktoré vyhovujú
profilu jednej z položiek v tomto adresári.

Tabuľka so stavovými informáciami pre aktuálne spojenia
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Bezpečnostná brána s kontrolou stavu
 Bezpečnostná brána so stavovou kontrolou paketu preveruje rovnaké informácie paketov
ako bezpečnostná brána s filtrovaním paketov, ale tiež zaznamenáva informácie o TCP
spojeniach (obrázok nižšie).
o Niektoré stavové bezpečnostné brány tiež sledujú sekvenčné čísla TCP s cieľom zabránenia
útokom, ktoré sú závislé na sekvenčnom čísle ako je napríklad unesenie relácie.
o Niektoré bezpečnostné brány dokonca kontrolujú obmedzené množstvo aplikačných údajov
niektorých známych protokolov ako sú príkazy FTP, IM a SIPS, aby bolo možné identifikovať a
sledovať súvisiace spojenia.

Zdroje informácií využívané pri filtrovaní s
kontrolou stavu
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Brána na aplikačnej úrovni
 Brána na aplikačnej úrovni sa tiež nazýva aplikačné proxy a funguje ako sprostredkovateľ
premávky na úrovni aplikácie. Koncepcia činnosti aplikačného proxy je na obrázku nižšie.
Klient kontaktuje bránu pomocou aplikácie TCP/IP, ako je napríklad Telnet alebo FTP, a
brána sa klienta spýta na meno pristupovaného vzdialeného uzla. Keď klient odpovie
a poskytne platné ID klienta a autentizačné informácie, potom brána kontaktuje aplikáciu
na vzdialenom uzle a sprostredkuje serveru segmenty TCP obsahujúce aplikačné údaje
klienta.
 Ak brána neimplementuje kód proxy pre špecifickú aplikáciu, potom služba nie je
podporovaná a nemôže byť posunutá vpred cez bezpečnostnú bránu. Brána môže byť
ďalej nakonfigurovaná tak, aby podporovala iba istú podmnožinu funkcií zo všetkých
možných funkcií.

Koncepcia činnosti aplikačného proxy
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Brána na aplikačnej úrovni
 Brány na aplikačnej úrovni majú tendenciu byť bezpečnejšie než paketové filtre. Bráne
na aplikačnej úrovni stačí preskúmať iba zopár dovolených aplikácií, zatiaľ čo paketový
filter sa pokúša vysporiadať s mnohými možnými kombináciami, ktoré majú byť povolené
a zakázané na úrovni TCP a IP. Je navyše ľahké zaznamenať a auditovať všetku
prichádzajúce premávku na aplikačnej úrovni.
 Hlavnou nevýhodou tohto typu brány je ďalšia réžia potrebná pri spracovaní každého
spojenia. Pri spojení cez bránu vznikajú v skutočnosti vlastne dve spojenia. Jedno medzi
klientom a bránou a druhé medzi bránou a serverom. Brána musí (môže) skúmať
a posunúť vpred (alebo nie) všetku premávku v oboch smeroch.
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Brána na obvodovej úrovni
 Štvrtým typom bezpečnostnej brány je brána na obvodovej úrovni. Tiež sa jej hovorí aj
proxy na obvodovej úrovni. Koncepcia činnosti proxy na obvodovej úrovni je na obrázku
nižšie. Toto proxy môže byť samostatný systém alebo to môže byť špecializovaná funkcia
vykonávaná aplikačným proxy pre určité aplikácie. Podobne ako aplikačné proxy aj proxy
na obvodovej úrovni neumožňuje priame spojenie TCP end-to-end od klienta na server.
Brána vytvára dve spojenia TCP, jedno medzi uzlom klienta na vnútornej sieti a sebou
a druhé spojenie TCP medzi sebou a uzlom servera na vonkajšej sieti. Po zriadení týchto
dvoch spojení brána zvyčajne prenáša segmenty spojenia TCP z jedného do druhého
spojenia bez toho aby brána skúmala obsah. Bezpečnostné funkcie spočívajú v určení,
ktoré spojenia bude povolené.

Koncepcia činnosti proxy na obvodovej úrovni
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Brána na obvodovej úrovni
 Typické použitie brán na obvodovej úrovni je situácia, v ktorej administrátor systému
dôveruje vnútorným používateľom.
o Brána môže byť nakonfigurovaná tak, že pre prichádzajúce spojenia zabezpečuje funkciu
aplikačného proxy a pre odchádzajúce spojenia funkciu proxy na obvodovej úrovni.
o V tejto konfigurácii brány môže vzniknúť réžia spracovania súvisiaca s preskúmaním
prichádzajúcich aplikačnách údajov pre zakázané funkcie, ale táto réžia nevzniká z dôvodu
odchádzajúcich údajov.

 Príkladom implementácie brány na obvodovej úrovni je programový balík SOCKS. Verzia 5
balíka SOCKS je špecifikovaná v RFC 1928 takýmto spôsobom:
o „Protokol opísaný v tomto RFC je navrhnutý tak, aby poskytol rámec pre aplikácie klient-server v
oboch doménach TCP a UDP na pohodlné a bezpečné použitie služieb sieťovej bezpečnostnej
brány. Protokol je koncepčne "podložková vrstva" medzi aplikačnou vrstvou a transportnou
vrstvou a ako taký neposkytuje služby brány sieťovej vrstvy, ako je prepúšťanie ICMP správ.“

 SOCKS sa skladá z týchto komponentov:
o SOCKS servera, ktorý často beží na bezpečnostnej bráne so systémom UNIX. SOCKS je
implementovaný tiež na systémoch Windows.
o Klientská knižnica SOCKS, ktorá beží na vnútorných uzloch chránených bezpečnostnou bránou.
o SOCKS-fikovanými verziami niekoľkých štandardných klientskych programov ako je FTP a TELNET.
Implementácia protokolu SOCKS zvyčajne zahrňuje buď rekompiláciu alebo prelinkovanie
klientskych aplikácií na báze TCP, alebo využitie alternatívnych dynamicky zavádzaných knižníc
na vhodné zapúzdrenie rutín z knižnice SOCKS.
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Brána na obvodovej úrovni
 Keď si klient na báze TCP praje nadviazať spojenie s objektom, ktorý je dosiahnuteľný len
cez bezpečnostnú bránu (takéto určenie je ponechané na implementáciu), musí sa otvoriť
spojenie TCP na odpovedajúcom porte servera SOCKS systému SOCKS. Služba SOCKS je
umiestnená na porte 1080/TCP.
o Ak požiadavka na spojenie je úspešná, klient začne dohadovať použitie autentizačnej metódy,
autentizuje sa vybratou metódou a potom odošle požiadavku na prenos.
o Server SOCKS vyhodnotí požiadavku a buď zriadi odpovedajúce spojenie alebo spejenie
zamietne.
o Výmeny UDP sú spracované podobným spôsobom. Spojenie TCP je otvorené po autentizácii
používateľa. Autentizácia používateľa sa vykoná posielaním a prijímaním UDP datagramov, UDP
datagramy sú posielané dovtedy pokiaľ sa neotvorí spojenie TCP.
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Hosťovanie bezpečnostnej brány
 Je bežné implementovať bezpečnostnú bránu na samostatnom počítači s bežným
operačným systémom ako je napríklad UNIX alebo Linux. Funkcie bezpečnostnej brány
môže byť tiež realizované ako softvérový modul v smerovači alebo v prepínači LAN.
o Príkladom môže byť filtrovací (screening) smerovač. Tento smerovač medzi vnútornou sieťou a
vonkajšou sieťou je vybavený softvérom pre bezstavové alebo pre plné filtrovanie paketov.
o Toto usporiadanie je typické pre použitie v malých kanceláriách / domácich kanceláriách SOHO
(Small Office / Home Office).

 V tejto časti sa pozrieme na niektoré ďalšie možnosti implementácie bezpečnostných
brán:
o Uzol bašta
o Uzlová bezpečnostná brána
o Personálna bezpečnostná brána.
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Uzol bašta
 Uzol bašta je systém identifikovaný administrátorom bezpečnostnej brány ako kritický
silný bod bezpečnosti v sieti. Uzol bašta typicky slúži ako platforma pre bránu na
obvodovej alebo na aplikačnej úrovni. Spoločné charakteristiky uzla bašta sú tieto:
o Hardvérová platforma uzla bašta vykonáva bezpečnú verziu operačného systému, čo z neho
vytvára bezpečnostne utesnený systém.
o Na uzle bašta sú inštalované iba služby, ktoré správca siete považuje za nevyhnutné. Môžu to
byť služby zahrňujúce aplikácie proxy pre DNS, FTP, HTTP a SMTP.
o Uzol bašta môže vyžadovať dodatočnú autentizáciu používateľa predtým než je používateľovi
povolený prístup k službám proxy. Každá služba proxy môže navyše vyžadovať svoju vlastnú
autentizáciu pred udelením prístupu používateľa.
o Každé proxy je nakonfigurované tak, aby podporovalo len podmnožinu štandardných príkazov
aplikácie.
o Každé proxy je nakonfigurované tak, aby povolovalo prístup iba k určitým uzlom systémov. To
znamená, že obmedzená podmnožina príkazov/funkcií môže byť použitá iba na podmnožinu
systémov na chránenej sieti.
o Každé proxy udržuje detailné auditné informácie zaznamenaním všetkej premávky, každého
spojenia a trvanie každé spojenia. Auditný záznam je základným nástrojom pre zistenie a
ukončenie útokov útočníka.
o Každý modul proxy je veľmi malý softvérový balík špeciálne navrhnutý pre sieťovú
bezpečnosť. Vzhľadom na jeho relatívnu jednoduchosť je ľahšie kontrolovať tieto moduly na
bezpečnostné chyby. Napríklad typická mailová aplikácia UNIX môže obsahovať viac ako 20000
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riadkov kódu, pričom poštové proxy môže obsahovať menej ako 1000 riadkov.

Uzol bašta
 Spoločné charakteristiky uzla bašta sú tieto:
o Na uzle bašta je každé proxy nezávislé na ostatných proxy. Ak existuje problém s
prevádzkovaním akéhokoľvek proxy alebo ak je objavená budúca zraniteľnosť, je možné proxy
odinštalovať bez vplyvu na prevádzku ostatných aplikácií proxy. Takisto aj v prípade, že
používatelia si vyžadujú podporu pre novú službu, správca siete môže ľahko nainštalovať na uzol
bašta požadované proxy.
o Proxy sa zvyčajne vykonáva bez prístupu na disk okrem iniciálneho načítania konfiguračného
súboru. Preto časti súborového systému, ktoré obsahujú vykonateľný kód proxy môže byť len na
čítanie. Tento fakt spôsobuje útočníkovi ťažkosti pri pokuse inštalovať na uzl bašta škodlivý
kód ako je napríklad trójsky kôň so snifferom alebo iné škodlivé súbory.
o Každé proxy beží na uzle bašta ako neprivilegovaný používateľ v privátnom a zabezpečenom
adresári.

 Z pohľadu topológie a umiestnenia bezpečnostnej brány môžeme pre uzol bašta
vypozorovať tieto alternatívy:
o
o
o
o

Jednoduchá prechodová bašta
Jednoduchá bašta T
Dvojitá prechodová bašta
Dvojité bašta T.
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Uzol bašta
 Jednoduchá prechodová bašta - zariadenie bezpečnostnej brány medzi vnútorným
a vonkajším smerovačom (napr. podobne ako na obrázku nižšie). Bezpečnostná brána
môže implementovať stavový filter a/alebo aplikačné proxy. To je typická konfigurácia
bezpečnostnej brány pre malé až stredne veľké organizácie.

 Jednoduchá bašta T- podobne ako u prechodovej bašty, navyše však bašta má tretie
sieťové rozhranie do siete DMZ, kde sú umiestnené zvonku viditeľné servery. Toto je
opäť bežná konfigurácie zariadenia pre stredné až veľké organizácie.
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Uzol bašta
 Dvojitá prechodová bašta - obrázok nižšie znázorňuje túto konfiguráciu, kde sieť DMZ je
vložená medzi bezpečnostné brány typu bašta. Táto konfigurácia je bežná pre veľké
podniky a vládne organizácie.

 Dvojitá bašta T – dve jednoduché bašty T za sebou. Siete DMZ sú na samostatnom
sieťovom rozhraní bezpečnostnej brány typu bašta. Táto konfigurácia je tiež bežná pre
veľké podniky a vládne organizácie.
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Uzlová bezpečnostná brána
 Uzlová bezpečnostná brána (host-based firewall) je softvérový modul slúžici na
zabezpečenie individuálneho uzla. Takéto moduly sú k dispozícii v mnohých operačných
systémoch alebo môžu byť k dispozícii ako prídavný balík. Podobne ako konvenčné
samostatné bezpečnostné brány aj uzlové bezpečnostné brány filtrujú a obmedzujú tok
paketov. Bežne sa takéto bezpečnostné brány umiestňujú na servery. Existuje niekoľko
výhod použitia bezpečnostnej brány umiestnenej na serveri alebo na pracovnej stanici
používateľa:
o Filtrovacie pravidlá môžu byť prispôsobené prostrediu uzla. Pre servery môžu byť
implementované špecifické podnikové bezpečnostné politiky s rôznymi filtrami pre servery
využívané pre rôzne aplikácie.
o Ochrana je poskytovaná nezávisle na topológii sieti, takže vnútorné a vonkajšie útoky musia
prejsť cez uzlovú bezpečnostnú bránu.
o Použitie v spojení so samostatnou bezpečnostnou bránou poskytuje uzlová bezpečnostná brána
ďalšiu vrstvu ochrany. Nový server s vlastnou bezpečnostnou bránou môže byť pridaný do siete
bez nevyhnutnosti meniť konfiguráciu sieťovej bezpečnostnej brány.
o Tieto bezpečnostné brány môžu byť použité samostatne alebo ako súčasť nasadenia hĺbkových
(in-depth) bezpečnostných brán.
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Personálne bezpečnostné brány
 Personálna bezpečnostná brána riadi premávku medzi osobným počítačom alebo
pracovnou stanicou na jednej strane a Internetom alebo podnikovou sieťou na strane
druhej. Funkcionalita personálnej bezpečnostnej brány môže byť využitá v domácom
prostredí a tiež aj na podnikovom intranete.
 Personálna bezpečnostná brána je typicky softvérový modul na osobnom počítači. V
domácom prostredí s viacerými počítačmi pripojenými k Internetu môže byť funkcionalita
bezpečnostnej brány tiež umiestnená v smerovači, ktorý pripája všetky domáce počítače k
DSL, káblovému modemu alebo k inému Internetovému rozhraniu.
 Personálne bezpečnostné brány sú zvyčajne oveľa jednoduchšie ako bezpečnostná brána
umiestnená na serveri alebo samostatná bezpečnostná brána. Primárnou úlohou
personálnej bezpečnostnej brány je odmietnuť neoprávnený vzdialený prístup k počítaču.
Personálna bezpečnostná brána môže tiež monitorovať odchádzajúce aktivity v snahe
detegovať a blokovať červy a ďalší škodlivý kód.
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Umiestnenie bezpečnostnej brány a konfigurácie
 Ako bolo už uvedené skorej, bezpečnostná brána je umiestnená tak, aby zabezpečovala
ochrannú bariéru medzi vonkajším, potenciálne nedôveryhodným zdrojom premávky a
vnútornou sieťou.
 Rešpektovaním tejto všeobecnej zásady musí bezpečnostný administrátor rozhodnúť o
umiestnení a počte potrebných bezpečnostných brán. V tejto časti sa pozrieme na
niektoré bežné možnosti.
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Siete DMZ
 Na nasledujúcom obrázku je ukázaná štandardná konfigurácia bezpečného oddelenia
chránenej vnútornej siete LAN od Internetu. Tiež ukazuje na najčastejší rozdiel medzi
vnútornou a vonkajšou bezpečnostnou bránou. Vonkajšia bezpečnostná brána je
umiestnená na hranici lokálnej alebo podnikovej siete, hneď pri hraničnom smerovači,
ktorý pripája lokálnu sieť k Internetu alebo k nejakej sieti WAN. Jeden alebo viacero
vnútorných bezpečnostných brán chránia podnikovú sieť. Medzi týmito dvoma typmi
bezpečnostných brán sú jeden alebo viacero sieťových zariadení v oblasti, ktorej sa hovorí
demilitarizovaná zóna DMZ (DeMilitarised Zone) siete.
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Siete DMZ
 Systémy, ktoré sú externe prístupné, ale potrebujú nejakú ochranu, sú zvyčajne
umiestnené v DMZ sieťach. Systémy v DMZ typicky vyžadujú alebo podporujú vonkajšiu
konektivitu. Príkladom môžu byť firemné webové sídla, server elektronickej pošty alebo
server DNS (Domain Name System).
 Vonkajšia bezpečnostná brána poskytuje opatrenia na riadenie prístupu a ochranu pre
systémy v DMZ v súlade s ich potrebou pre vonkajšiu konektivitu. Vonkajšia
bezpečnostná brána tiež poskytuje základnú úroveň ochrany pre zostávajúcu časť
podnikovej siete. V tejto konfigurácii slúžia vnútorné bezpečnostné brány trom účelom:
o Vnútorná bezpečnostná brána v porovnaní s vonkajšou bezpečnostnou bránou pridáva
prísnejšie možnosti filtrovania s cieľom ochrany podnikových serverov a pracovných staníc pred
vonkajším útokom.
o Vnútorná bezpečnostná brána poskytuje obojsmernú ochranu vo vzťahu k DMZ. Po prvé,
vnútorná bezpečnostná brána chráni zvyšok siete pred útokmi spustenými zo systémov v
DMZ. Takéto útoky by mohli pochádzať z červov, rootkitov, botov alebo z iného škodlivého kódu,
ktorý uviazol v systémoch v DMZ. Po druhé, vnútorná bezpečnostná brána môže chrániť
systémy v DMZ pred útokmi z vnútornej chránenej siete.
o Na ochranu jednotlivých častí vnútornej siete pred sebou navzájom môže byť použitých
viacero vnútorných bezpečnostných brán. Bezpečnostné brány môžu byť napríklad
nakonfigurovaný tak, aby vnútorné servery boli chránené pred vnútornými pracovnými
stanicami a naopak.

 Bežnou praxou je umiestniť DMZ na iné sieťové rozhranie na vonkajšej bezpečnostnej
bráne než na to, ktoré sa používa pre prístup k vnútorným sieťam.
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Virtuálne privátne siete
 V dnešnom distribuovanom výpočtovom prostredí ponúkajú virtuálne privátne siete VPN
(Virtual Private Network) atraktívne riešenie pre manažérov sietí.
o VPN v podstate pozostáva zo sady počítačov, ktoré sú medzi sebou prepojené pomocou
relatívne nezabezpečenou sieťou (napríklad Internet) a ktoré využívajú šifrovanie a špeciálne
protokoly na zaistenie bezpečnosti. V každom firemnom sídle sú pracovné stanice, servery a
databázy prepojené jednou alebo viacerými sieťami LAN.
o Internet alebo inú verejnú sieť je možné použiť na prepojenie lokalít. Takýto prístup poskytuje
úsporu nákladov oproti použitiu venovanej privátnej siete na prepojenie lokalít a zbavenia sa
úlohy manažovania venovanej privátnej rozsiahlej siete WAN na úkor poskytovateľa verejnej
siete. Tá istá verejná sieť poskytuje prístupovú cestu pre osoby pracujúce z domu a ďalších
mobilných zamestnancov na prihlásenie sa k podnikovým systémom zo vzdialených miest.

 Ale manažér čelí zásadnej požiadavke, ktorou je bezpečnosť. Použitie verejnej siete
vystavuje firemnú premávku odpočúvaniu a poskytuje vstupný bod pre neoprávnených
používateľov.
o Tejto bezpečnostnej výzve je možné čeliť prostredníctvom sietí VPN. Na zaistenie bezpečného
spojenia cez inak nezabezpečené siete používa sieť VPN v podstate šifrovanie a autentizáciu v
nižších protokolových vrstvách.
o Siete VPN sú všeobecne lacnejšie ako skutočné privátne siete vytvorené pomocou privátnych
spojení a spoliehajú sa na rovnaké systémy šifrovania a autentizácie, ktoré sú implementované
na oboch koncoch spojenia. Šifrovanie môže byť vykonaná pomocou softvéru bezpečnostnej
brány alebo prípadne smerovačom. Najbežnejší protokolový mechanizmus použitý pre tento
účel je na sieťovej vrstve a je známy ako protokol Ipsec.
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Virtuálne privátne siete
 Organizácia prevádzkuje viacero svojich LAN v rozptýlených lokalitách. Logickým
prostriedkom implementujúcim tunel IPsec je bezpečnostná brána, ako je znázornené na
obrázku na nasledujúcom slajde.
 Ak je IPsec implementovaný v samostatnom boxe za (vnútri) bezpečnostnej brány, potom
premávka VPN prechádzajúca obojsmerne cez bezpečnostnú bránu je šifrovaná. V tomto
prípade nie je bezpečnostná brána schopná plniť si svoju filtračnú funkciu alebo iné
bezpečnostné funkcie ako je riadenie prístupu, zaznamenávanie alebo skenovanie na
vírusy.
 IPsec by mohol byť implementovaný na hraničnom smerovači mimo bezpečnostnej
brány. Avšak toto zariadenie je pravdepodobne menej bezpečné než bezpečnostná brána
a tým menej žiadúce ako platforma pre IPsec
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Virtuálne privátne siete

Realizácia VPN pomocou bezpečnostných brán s funkcionalitou IPsec
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Distribuované bezpečnostné brány
 Distribuovaná konfigurácia bezpečnostnej brány zahrňuje samostatné zariadenia
bezpečnostnej brány a uzlové bezpečnostné brány fungujúce spoločne v rámci
centrálneho administratívneho riadenia. Obrázok na nasledujúcom slajde ukazuje príklad
konfigurácie distribuovanej bezpečnostnej brány.
o Administrátori môžu konfigurovať uzlové bezpečnostné brány na stovkách serverov a
pracovných staníc ako aj konfigurovať personálne bezpečnostné brány na lokálnych
a vzdialených systémoch používateľa. Administrátor sieti na prostriedkoch nastaví politiky
a prostriedky monitorujú bezpečnosť v celej sieti.
o Tieto bezpečnostné brány chránia proti útokom z vnútra a zabezpečujú ochranu, ktorá je
prispôsobená špecifickým strojom a aplikáciam.
o Samostatné bezpečnostné brány poskytujú globálnu ochranu vrátane vnútorných
bezpečnostných brán a vonkajšej bezpečnostnej brány tak, ako je opísané vyššie.

 V súvislosti s distribuovanými bezpečnostnými bránami môže mať zmysel zriadiť vnútorné
a vonkajšie sieti DMZ. Webové servery, ktoré vyžadujú menšiu ochranu, pretože obsahujú
menej dôležité informácie, by mohli byť umiestnené vo vonkajšej sieti DMZ pred
vonkajšou bezpečnostnou bránou. Potrebná ochrana týchto webových serverov je
zabezpečená uzlovými bezpečnostnými bránami.
 Dôležitým aspektom konfigurácie distribuovanej bezpečnostnej brány je bezpečnostné
monitorovanie. Takéto monitorovanie zvyčajne zahŕňa agregáciu a analýzu záznamov,
štatistiky bezpečnostnej brány a jemnozrnné vzdialené monitorovanie jednotlivých uzlov,
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ak je to potrebné.

Distribuované bezpečnostné brány

Príklad konfigurácie distribuovanej bezpečnostnej brány

 Konfigurácia distribuovanej bezpečnostnej brány sa používa vo veľkých podnikoch a
vládnych organizáciách.
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Demonštračný príklad – paketový filter
 Jednoduchý paketový filter povoľujúci službu PING z vnútornej siete.
 Mnoho ICMP paketov je užitočných pri diagnostike sieťovej konektivity. Najznámenjším
príkladom je aplikácia PING, ktorá posiela na iný stroj žiadosť echo ICMP (ICMP Echo
Request). Ak je k stroj dostupný, potom vráti odpoveď echo ICMP naspäť do aplikácie
PING. Ďalšie užitočné typy správ ICMP sú prekročenie TTL (TTL Exceeded) a cieľ
nedosiahnuteľný (Destination Unreachable), ktorý indikuje, že paket nedosiahol do
konečného cieľa.
 ICMP tiež má typy správ, ktoré môžu byť nebezpečné. Správa presmerovania ICMP (ICMP
Redirect) sa môže použiť na povedanie bezpečnostnej bráne, aby použila inú trasu na
poslatie paketov určitým príjemcom. Tento typ správy by nemal byť dovolený.
Funkcionalita ICMP presmerovania jasne ukazuje, že protokolový zásobník TCP / IP bol
navrhnutý v čase, keď sa predpokladalo, že všetky počítače v sieti budú vzájomne
spolupracovať v priateľským a konštruktívnym spôsobom.
 Typy žiadosť echo / odpoveď echo tiež vytvárajú zraniteľnosť v prípade, že sú používané
vonkajšími hackermi s cieľom dozvedieť sa, aké počítače a aké adresy IP sú k dispozícii na
vnútornej sieti. Bezpečnostná brána by mala zablokovať toto z vonka inicializované
používanie funkcie PING. V prípade, že bezpečnostná brána vykonáva funkciu NAT, táto
zraniteľnosť sa nevyskytne.
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Demonštračný príklad – paketový filter

 Smer v paketovom filtre je dôležitý, pretože rozlišuje medzi odchádzajúcim príkazom PING
z vnútornej siete (Alow - Povoliť) a externe iniciovaným prichádzajúcim príkazom PING
(Deny - Odmietnuť).
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Demonštračný príklad – kontrola stavu
 Táto časť sa zaoberá pravidlami bezpečnostnej brány, ktoré umožňujú aj prichádzajúce aj
odchádzajúce prístupy bežne používaných protokolov. Sieť je ukázaná na obrázku a slúži
ako príklad siete pre demonštračné príklady.
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Demonštračný príklad – kontrola stavu
 Aj keď sa tieto pravidlá môžu zdať monotónne, sú základom konfigurácie bezpečnostnej
brány. Potom ako sa dostanete do podstaty pravidiel konfigurácie bezpečnostnej brány,
môžete ľahko rozšíriť scenár a vytvoriť sofistikovanejšie pravidlá na splnenie
bezpečnostných požiadaviek pre nové protokoly. Tieto pravidlá môžu byť jednoduché
alebo komplexné, ako to jasne ukazujú ďalšie časti.
 Všetky zoznamy pravidiel bezpečnostnej brány v tejto časti budú predpokladať, že
bezpečnostná brána bude monitorovať premávku kontrolovaním paketov a automaticky
povoľujúc podmieneným paketom (paket v kontexte kontrolovaného protokolu) prechod
bezpečnostnou bránou bez explicitného definovania pravidiel pre podmienené pakety.
Toto je niekedy nazývané stavová kontrola a je bežná vo väčšine súčasných produktoch
bezpečnostných brán.
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Demonštračný príklad – kontrola stavu
 Povolenie prístupu na web
o Prístup na web je najčastejšia forma premávky prechádzajúca bezpečnostnou bránou
organizácie. Komunikácia medzi prehliadačom na klientskom počítači a webovým serverom sa
realizuje protokolom HTTP alebo jeho bezpečnou verziou, protokolom HTTPS.
o Spojenie HTTP používa náhodný port klienta nad portom 1023 na klientskom počítači a na
webovom serveri je štandardne pripojené na port 80/TCP. Pokiaľ je potrebné zabezpečenie
komunikácie klienta a servera, je možné na webovom serveri konfigurovať protokol HTTPS. Keď
je nakonfigurovaný HTTPS protokol webový server štandardne akceptuje spojenie na porte
443/TCP a nie na porte 80/TCP.
o Náhodný port klienta nad portom 1023 nie je obmedzením pre reláciu HTTP. V skutočnosti
takmer všetky klientské aplikácie, ktoré zriaďujú spojenie k serveru používajú pre zdrojový port
náhodný port medzi portami 1024 a 65535. Keď sa podívame na zoznam protokolov a uvidíme
konkrétny port súvisiaci s protokolom, vo všeobecnosti konrétny port odkazuje na používaný
port na strane servera.
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Demonštračný príklad – kontrola stavu
 Konfigurovanie pravidiel bezpečnostnej brány pre prichádzajúcu premávku na web
o Pravidlá pre prichádzajúcu premávku sa vyžadujú len vtedy, keď je v sieti je umiestnený webový
server prístupný z Internetu. Pravidlá bezpečnostnej brány zabezpečia, že prístup na webový
server je obmedzený iba na spojenia HTTP alebo HTTPS.
o Tabuľka nižšie ukazuje pravidlá bezpečnostnej brány, ktoré sú potrebné na zabezpečenie
prístupu z ľubovoľného klienta na Internete na vnútorný webový server nachádzajúci sa na
adrese IP 147.10.1.222. Tabuľka predpokladá, že bezpečnostná brána má prednastavenú politiku
všetko odmietnuť. To znamená, že keď bezpečnostná brána príjme prichádzajúcu premávku
s protokolom, ktorý nie je v zozname pravidiel bezpečnostnej brány, potom paket bude
zahodený.

o Adresa uvedená v pravidlách bezpečnostnej brány je vždy skutočná adresa IP servera, ktorá
hosťuje webové služby. Ak sa používa adresovanie pre privátne siete alebo bezpečnostná brána
je nakonfigurovaný pre použitie NAT s cieľom skryť skutočné adresovanie používané vnútorným
webovým serverom, potom bezpečnostná brána musí vykonať statické mapovanie, aby boli
pakety smerované na vnútorný web server. Webový server môže byť napríklad inzerovaný na
Internete ako nachádzajúci sa na adrese IP 92.1.1.14. Preto bezpečnostná brána musí byť
nakonfigurovaný tak, aby presmerovala všetky pokusy o spojenie na port 80 a port 443 na IP
45
adrese 92.1.1.14 na adresu IP 147.10.1.222 vo vnútornej sieti.

Demonštračný príklad – kontrola stavu
 Konfigurovanie pravidiel bezpečnostnej brány pre prichádzajúcu premávku na web
o To isté platí aj pre premávku HTTPS. Premávku HTTPS je možné presmerovať na vnútorný
webový server a to aj napriek tomu, že prenášané údaje sú šifrované. Zdrojové a cieľové pole
adresy v paketoch môžu byť upravené bezpečnostnou bránou bez straty integrity prenášaných
šifrovaných údajov.

 Konfigurovanie pravidiel bezpečnostnej brány pre odchádzajúcu premávku na web
o Okrem prichádzajúcej premávky z dôvodu vonkajšieho prístupu na vnútorný webový server, je
potrebné umožniť používateľom na sieti získať prístup k webovým zdrojom na Internete.
Tabuľka nižšie ukazuje pravidlá bezpečnostnej brány, ktoré je nevyhnutné na bezpečnostnej
bráne povoliť, aby používatelia siete v sieti 147.10.1.0/24 mali prístup na všetky webové servery
na Internete pomocou protokolu HTTP alebo HTTPS.
o Ak webový server na Internete používa iné porty ako predvolené porty TCP 80 a 443, tieto
pravidlá bezpečnostnej brány zabránia vnútorným používateľom v prístupe na tieto webové
zdroje. To zahŕňa všetky obsahy „cool“ ako je chat, videá a streaming audia, ktorý by mohol byť
umiestnený na webovej stránke.
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Demonštračný príklad – kontrola stavu
 Hľadanie Internetových zdrojov (protokol DNS):
o Všetky prístupy do Internetu závisia na vyriešení prekladu mena domény na adresu IP.
Internetová služba, ktorá zabezpečuje tento preklad, je známa ako systém doménových mien
DNS (Domain Name System). Na vyriešení prekladu mena domény na adresu IP používa DNS
distribuovanú databázu rozloženú naprieč Internetom.
o Výhodou použitia mena domény a prekladu mena domény na adresu IP prostredníctvom DNS je
to, že je jednoduchšie niekomu povedať, že pripoj sa na www.fiit.stuba.sk než mu povedať,
pripopoj sa na adresu IP 147.175.1.54. Použitie mena domény je viac intuitívne a oveľa oveľa
jednoduchšie si zapamätať.
o Protokol DNS používa dva rôzne porty pre pokusy o spojenie. Žiadosť zaslaná na server DNS
používa buď spojenie na port 53/UDP alebo spojenie na port 53/TCP. Žiadosti o preklad mena
domény sú serveru DNS štandardne odosielané na port UDP, pretože žiadosť vyžaduje
jednoduchý paket s odpoveďou zo servera DNS. Port 53/TCP sa zvyčajne používa pri prenose
zóny, kedy si servery DNS vymieňajú informácie o zóne (z primárneho servera DNS na
sekundárny DNS server). Prenos zóny vyžaduje zriadenie relácie a overenie všetkých údajov
prenášaných medzi servermi DNS, aby sa zabezpečilo, že žiadna informácia nie je vynechaná.
o Pri konfigurácii bezpečnostnej brány na povolenie premávky DNS treba zabezpečiť prístup
klientom z Internetu a takisto používateľom vnútornej siete. Nasledujúce časti opisujú pravidlá
bezpečnostnej brány, ktoré sú požadované na bezpečnostnej bráne s cieľom povoliť prechod
týchto vzorov premávky cez bezpečnostnú bránu.
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Demonštračný príklad – kontrola stavu
 Zabezpečenie riešenia prekladu mena domény pre klientov z Internetu:
o Pri registrácii mena domény pre používanie na Internete ste povinní zabezpečiť adresy IP aspoň
dvoch serverov DNS, ktoré sú autoritatívne pre danú zónu na Internete. Pod pojmom
"autoritatívny" sa rozumie to, že tieto servery majú vždy aktuálne informácií o zóne a že všetky
žiadosti na preklad mena v tejto zóne sú smerované týmto serverom DNS.
o Keď sa nachádza autoritatívny server DNS za bezpečnostnou bránou, musí byť bezpečnostná
brána nakonfigurovaná tak, aby povoľovala spojenia DNS k serveru DNS z ľubovoľného
počítača na Internete. Ak sa vylúči akýkoľvek uzol z možnosti spojenia k serverom DNS, potom
nebude schopný vyriešiť preklad mena domény uzla z domény na adresu IP, čo je ďalší spôsob
ako zabezpečiť ochranu vnútorných zdrojov siete pred spojením z hostov z Internetu.
o Tabuľka nižšie ukazuje pravidlá bezpečnostnej brány, ktoré sú nevyhnutnénutné pre umožnenie
prístupu k serveru DNS nachádzajúceho sa na vnútornej sieti s adresou IP 147.10.1.220.

o

1Spojenie

na port 53/TCP je vyžadované pre zónové prenosy z vnútorného DNS servera na
externý DNS server, pričom vnútorný DNS server je primárny DNS server pre túto zónu. Na
ďalšie sprísnenie bezpečnosti treba zvážiť pridanie samostatných pravidiel bezpečnostnej brány
pre každý konkrétny externý server DNS, skôr než povolenie spojenia z lubovoľnej vonkajšej
adresy IP na port 53/TCP vnútorného servera DNS.
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Demonštračný príklad – kontrola stavu
 Zabezpečovanie prekladu Internetových mien pre klientov vnútornej siete:
o Bezpečnostná brána musí povoliť klientom z Internetu vykonať dopyt na server DNS a tiež
používatelia vnútornej siete musia mať možnosť pristúpiť k zdrojom na Internete a teda
možnosť vykonať preklad mena domény z Internetu.
o V prípade, že organizácia poskytuje vnútorné služby DNS, vnútorní klienti pošlú svoje dopyty
DNS týkajúce sa vonkajších zdrojov na Internete na vnútorný server DNS. Vnútorný server DNS
môže na preklad mena domény na adresu IP použiť jednu z dvoch stratégií:
 Použiť koreňové servery DNS: vnútorný server DNS nájde autoritatívny server DNS pre prekladané
meno domény dopytom na koreňové servery DNS.
 Dopyt posunie dopredu serveru DNS poskytovateľovi internetových služieb ISP (Internet Service
Provider): vnútorný server DNS posunie všetky nevyriešené dopyty DNS na server DNS ISP na vyriešenie
(zabezpečenie prekladu).

o Pokiaľ organizácia nemá vnútorné služby DNS, môže konfigurovať interných klientov pre služby
DNS priamo na používanie servera DNS ISP.
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Demonštračný príklad – kontrola stavu
 Konfigurácia pravidiel bezpečnostnej brány pre DNS pri použití odkazov na koreňové
servery:
o Vnútorný server DNS môže byť nakonfigurovaný tak, že sa pri vybavovaní žiadosti o preklad
dopytuje koreňových serverov DNS. Táto situácia je dokumentovaná na nasledujúcom obrázku.
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Demonštračný príklad – kontrola stavu
 Konfigurácia pravidiel bezpečnostnej brány pre DNS pri použití odkazov na koreňové
servery:
o Konkrétne, vnútorný server DNS pošle dopyt na koreňový server DNS, ktorý je zodpovedný za
dopyty na doménu najvyššej úrovne ako je napríklad koreňový server DNS pre doménu .com.
Koreňový server DNS vráti referenciu na server DNS, ktorý je autoritatívny pre konkrétny dopyt
DNS. Vnútorný server DNS potom zopakuje dopyt DNS na referencovaný server DNS. Tento
proces sa iteratívne opakuje, pokiaľ sa alebo informácia požadujúca vnútorným serverom DNS
(preklad mena domény Internetového zdroja na adresu IP) nenachádza v cache
refrerencovaného servera DNS, ktorý je autoritatívnym serverom DNS pre zónu, alebo je vrátená
odpoveď, že informácia DNS o internetovom zdroji nie je k dispozícii alebo zdroj neexistuje.
o Ak sa používajú pri preklade adresy odkazy na koreňové servery DNS, musí byť bezpečnostná
brána nakonfigurovaná tak, aby vnútorný server DNS (147.10.1.220) mal povolené posielať
dopyty DNS na ľubovoľný server DNS na Internete tak, ako je znázornené na predchádzajúcom
obrázku. Vzhľadom na neurčitosť, ktoré servery DNS musí vnútorný server DNS kontaktovať,
musia sa stanoviť pravidlá bezpečnostnej brány tak, aby povoľovali dopyty vnútorného servera
DNS na ľubovoľný server DNS na Internete pomocou DNS protokolu. Táto skutočnosť je
vyjadrená v nasledujúcej tabuľke.
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Demonštračný príklad – kontrola stavu
 Dopredný posun dopytov DNS poskytovateľovi ISP:
o Niektorí administrátori bezpečnostnej brány zistia, že povolenie vnútorného servera DNS
komunikovať s ľubovoľným serverom DNS na Internete je bezpečnostným rizikom a nie sú
ochotní povoliť spojenie DNS k ľubovoľnému serveru DNS na Internete. V tomto prípade, ako je
ukázané na obrázku nižšie, je premávka prekladu DNS obmedzená na jediný internetový server
DNS. Potom treba konfigurovať vnútorný server DNS pre dopredný posuv dopytov DNS
špecifickému serveru DNS v prípade, že vnútorný server DNS nemôže preklad vyriešiť.
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Demonštračný príklad – kontrola stavu
 Dopredný posun dopytov DNS poskytovateľovi ISP:
o Potom čo vnútorný server DNS posunul dopyt DNS serveru DNS ISP, vnútorný server DNS nemá
žiadnu kontrolu nad riešením dopytu DNS. ISP môže použiť odkazy na koreňové servery alebo
môže odovzdať dopyt DNS na iný server DNS na Internete. Z pohľadu bezpečnostnej brány treba
iba nastaviť pravidlá bezpečnostnej brány tak, aby povolili serveru DNS dopredný posun dopytov
DNS a príjem odpovedí DNS na/zo server DNS ISP.
o Podľa obrázku na predchádzajúcom obrázku, pravidlá bezpečnostnej brány sú tabuľke nižšie a na
bezpečnostnej bráne musia byť zriadené pravidlá povoľujúce vnútornému serveru DNS
(147.10.1.220) dopredný posuv dopytu DNS a prijatie odpovede DNS na/zo servera DNS ISP
(195.28.64.210).

o Na poskytnutie nadbytočnosti uvažujme zabezpečenie viac ako jedného vonkajšieho servera
DNS, ktorému sa budú posúvať dopyty DNS. Existencia aspoň dvoch vonkajších serverov DNS
zaisťuje, že ak prvý vonkajší server DNS nie je k dispozícii, môže byť dopyt DNS posunutý inému
vonkajšiemu serveru DNS.
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 Dopredný posun dopytov DNS poskytovateľovi ISP:
o Ak vnútorný server DNS podporuje podmienené dopredné posunutie (v zozname serverov DNS
má vymenovaných viacero, pokiaľ do istého časového limitu nedostane odpoveď na svoj dopyt
DNS, posiela dopyt DNS na ďalši server DNS v zozname), potom sa musia vytvoriť pravidlá
bezpečnostnej brány pre oba protokoly TCP a UDP pre každý cieľový server DNS. Funkcia
podmieneného dopredného posunutia odovzdáva dopyty DNS pre konkrétne domény DNS na
určený server DNS (podľa zoznamu serverov DNS v konfiguračnom súbore). Čo sa týka
bezpečnostnej brány, každý podmienený dopredný posuv je len ďalší cieľ pre odchádzajúce
dopyty DNS.
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 Protokol ICMP (Internet Control Message Protocol):
o Okrem už diskutovaných protokolov je nevyhnutné tiež vytvoriť pravidlá bezpečnostnej brány
pre protokol ICMP. Keď sme sa oboznamovali so suitou protokolov TCP / IP, jedným z prvých
preberaných príkazov bol príkaz PING. Implementácia príkazu PING používa protokol ICMP.
Príkaz PING zisťuje, či je uzol dostupný na sieti.
o Pri odosielaní paketu príkazu PING na iný počítač tento počítač odpovedá paketom odpovedi
PING. Táto odpoveď indikuje, že počítač je na sieti dosiahnuteľný.
o Problém s týmto protokolom na Internete je ten, že mnoho útokov začína zisťovaním, či daný
uzol na sieti existuje. Ak počítače na vnútornej sieti sú dosiahnuteľné z Internetu a reagujú na
pakety PING z vonkajšej sieti, útočník si môže vytvoriť kompletnú mapu internej sieti. Následne
potom môže skenovaním portov zistiť dostupné služby na vnútornom serveri a potom môže
nasledovať útok proti počítačom na vnútornej sieti.
o Ak chceme zabrániť výskytu takéhoto scenára útoku, musíme nakonfigurovať bezpečnostnú
bránu tak, aby prepúšťala len niektoré ICMP pakety a blokovala pakety ICMP zisťujúce
existenciu a štruktúru vnútornej sieti na Internete. Predtým než ukážeme potrebné pravidlá
bezpečnostnej brány pre takýto prípad, podívame sa na rôzne typy správ prenášaných v pakete
ICMP.
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 Protokol ICMP (Internet Control Message Protocol):
o ICMP označuje účel paketu nastavením typu paketu na jeden z nasledujúcich typov:
 Žiadosť echo (Echo Request): uzol inicializujúci žiadosť PING používa tento typ.
 Odpoveď echo (Echo Reply): tento typ sa používa pre pakety odpovede na žiadosť PING.
 Presmerovanie (Redirect): tento typ správy používa smerovač, keď paket má byť prenesený cez iný
smerovač, ktorý je bližšie ku konečnému cieľu paketu PING.
 Prekročený čas (Time Exceeded): tento typ používa smerovač, keď pole TTL (Time to Live) vo formáte
paketu IP dosiahne nulu, čo spôsobí, že paket musí byť zahodený.
 Problém parametra (Parameter Problem): Ak smerovač nájde chyby vo formáte paketu PING, paket
musí byť zahodený a typ parametra sa používa na označenie, prečo bol paket zahodený.
 Nedosiahnuteľný (Unreachable): ak smerovač nie je schopný smerovať paket PING ICMP do cieľa,
použije sa typ nedosiahnuteľný.
 Uhasenie zdroja (Source Quench): Ak pakety dorazia na smerovač príliš rýchlo pre dopredný posuv
paketov, pakety môžu byť zahodené. V tomto prípade je paket PING ICMP odoslaný späť zdrojovému
inicializujúcemu uzlu s typom uhasenie zdroja.

o Protokol ICMP sa nepoužíva len na funkciu PING, používa sa tiež pre stavové správy medzi
uzlami. Pri konfigurácii bezpečnostnej brány pre správy ICMP sa treba uistiť, že treba vziať do
úvahy viac než len správy žiadosť echo a odpoveď echo, ktoré sú používané príkazom PING.
Napríklad, údaje sú prenášané medzi dvoma sieťami používajúce rôzne topológie siete ako je
Ethernet a Token Ring, správy ICMP sú použité pre určenie cesty maximálnej prenosovej
jednotky MTU (Maximum Transmission Unit). Cesta MTU identifikuje najväčšiu veľkosť paketu,
ktorý je možné prenášať medzi dvoma uzlami v sieti.
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 Protokol ICMP (Internet Control Message Protocol):
o Iba prostredníctvom starostlivej konfigurácie určujúcej, ktorým paketom ICMP je povolené prejsť
bezpečnostnou bránou je možné zakázať vonkajším uzlom stanovenie existencie vnútorných
serverov dostupných z Internetu. Tabuľka nižšie ukazuje potrebné pravidlá.

o

1Posledné

pravidlo bezpečnostnej brány zaisťuje, že všetky ostatné pakety ICMP sú zahodené
bez ohľadu na to, ktorým smerom je paket odoslaný. V prípade, že bezpečnostná brána používa
stratégiu "Zahodiť všetko, čo nie je na zozname", toto pravidlo bezpečnostnej brány môže byť
vynechaná.
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