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Securizarea rețelelor folosind sisteme dedicate

5. Implementarea serviciilor de bază de firewalling

Basic firewalling
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Tipuri de firewall-uri

Packet filtering
firewall
(stateless)

3

Stateful
firewall

Proxy firewall
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Packet-filtering firewall








Nu menține nici o stare internă despre conexiunile realizate
Funcționează pe baza unor reguli statice
Identificarea traficului blocat sau permis se face de obicei cu
ACL-uri
ACL-urile pot identifica adrese L2/L3/L4 și câmpuri specifice
din antetele de la aceste niveluri (SYN, numărul de protocol
89, 0x806)
Din păcate regulile sunt statice
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Adăugarea de ACL-uri va crea găuri permanente în firewall
În curând…
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Stateful firewall
inside

Există un obiect 5
de stare care să
facă match pe
conexiune? DA

Se creează un
2
obiect de stare cu
parametrii de nivel
3 și 4

outside

1

3

5

4
6

Există un obiect 7
de stare care să
facă match pe
conexiune? NU



Modul în care zona inside și outside sunt marcate depinde de vendor
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Drop

Cisco – nivele de securitate
Fortinet – politici de firewall

Pentru protocoale neorientate conexiune (UDP, ICMP etc) firewall-ul
păstrează variabile interne alături de informațiile de nivel 3 și 4 pentru a
determina validitatea unui pachet ce se întoarce în zona “inside”
MSSR

Proxy firewall
Prelucrarea
2
informațiilor de
nivel aplicație
(opțional)

inside
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1

3

5

4

Față de modelul stateful, într-un proxy firewall, stația din zona “inside” nu
contactează niciodată direct serverul din “outside”
Stația realizează o conexiuni direct către firewall




outside

Adresa firewall-ului este configurată ca proxy în browser/aplicație

Firewall-ul realizează conexiunea către server folosind propria adresă sursă
Firewall-ul poate opțional să analizeze pachetele la nivel superior sau să
logheze anumite informații
Proxy nu este NAT!
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Firewall – moduri de funcționare


Majoritatea firewall-urilor dedicate de rețea



sunt implicit stateful
Pot funcționa în 2 moduri diferite





Modul transparent de obicei limitează funcționalitățile
firewall-ului din cauza pierderii capacității de nivel 3


Ex: Cisco ASA, în transparent mode, nu suportă:
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NAT/Routed mode - firewall-ul este un hop de nivel 3 și realizează rutare
Transparent mode – firewall-ul este invizibil din punct de vedere al nivelului 3
și face switching funcție de tabela CAM pentru a trimite pachetele

NAT
Protocoale de rutare
IPv6
VPN-uri folosite pentru transfer de date (doar VPN-urile pentru management
sunt permise)
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Funcționalități avansate ale unui firewall

Limitarea conexiunilor


În general se limitează:






Dar cu ICMP ce facem?
1.
2.



Îl blocăm
De obicei avem nevoie de el pentru anumite funcționalități (Path MTU
discovery, traceroute) → ne protejăm cu tehnici anti-DoS (DoS senzor)

Toate limitele de mai sus se pot configura
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Embryonic connections – numărul de conexiuni care nu au completat 3way handshake (doar pentru TCP)
TCP connections – numărul total de conexiuni TCP
UDP connections – numărul total de conexiuni UDP

Per host
Global la nivelul dispozitivului
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Dacă limitele sunt depășite?






Două soluții
TCP Intercept
SYN cookies
TCP Intercept – modul de funcționare

Inside – server ce
trebuie protejat

4

5

6



SYN

SYN + ACK

Connection
details

ACK

1
2

3

SYN

Outside – posibil
atacator

SYN + ACK

ACK

Problema cu modelul TCP Intercept?
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Firewall-ul trebuie să rețină în memorie parametrii fiecărei conexiuni
MSSR

SYN Cookies


Metoda SYN Cookies nu păstrează nici o informație de stare pe firewall
SYN

Inside

Outside

SYN
SYN + ACK
ACK










O cerere de conectare este transmisă către firewall
Firewall-ul calculează un hash din informațiile de L3/L4 și câmpuri TCP (ISN
etc) primite în pachetul SYN
Firewall-ul ia hash-ul și îl pune în câmpul de ISN al său din pachetul de
SYN+ACK pe care îl trimite clientului
Când firewall-ul primește ACK-ul, recalculează hash-ul din informațiile de
L3/L4 știind ca în 3-way handshake ACKnr = SN+1 și îl compară cu hash-ul
din câmpul de ACKnr
Dacă hash-urile se potrivesc, conexiune este trimisă proxy către server
De ce nu se aplică algoritmul SYN Cookies de la primul pachet?
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Alte funcționalități avansate
Inspecție la nivel aplicație
• Necesară pentru protocoalele ce deschid porturi dinamice
prin firewall (utorrent, Active FTP)
• CPU intensive

Virtual Firewall
• Posibilitatea de a crea mai multe instanțe virtuale ale
aceluiași firewall
• Oferă practic mai multe firewall-uri într-un singur device fizic

Redundanță
• Oferă posibilitatea de fallback a conexiunilor și traficului
dacă unul din 2 firewall-uri cedează
• Configurațiile se mențin sincronizate
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Cisco ASA – funcționalități de firewall

Cisco ASA – TCP flow
1

Pachetul este primit pe interfața inside
• se

aplică ACL-uri în direcția inbound

• dacă NAT este

configurat, se realizează

inside NAT

• ASA randomizează

numărul inițial de
secvență al conexiunii

2

• se creează un obiect

de stare în memorie
cu informații de nivel 3 și 4 folosite pentru
a identifica sesiunea
• conexiunea

este marcată ca embryonic
ACK din pachet 4
funcție de SN-ul suprascris de dispozitiv la
pasul anterior
• ASA verifică numărul

Pachetul se întoarce pe interfața outside

3

• Dacă pachetul

e legitim, acesta e
transmis către stația internă cu un număr
de ACK care să reflecte ISN-ul inițial +1

ACL-urile în direcția inbound →
dacă pachetul este permis de un ACL, tabela
de stări nu mai este verificată
• se aplică

• se verifică

tabela de stare pentru
informațiile din pachetul primit

• Stația

• dacă nu

• Numărul

se găsește un obiect de stare
matching pachetul este aruncat
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internă răspunde cu ACK

5

de ACK nu este randomizat

• Conexiunea

este trecută în starea activeestablished și counter-ul de conexiuni în
starea embryonic este resetat
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Cisco ASA – UDP flow


UDP nu este orientat conexiune și deci mult mai ușor de
spoofat
• se creează un obiect de stare în

2

memorie cu informații de nivel 3 și 4
folosite pentru a identifica sesiunea
• se trimite

pachetul pe interfața “outside”

• se pornește

un timeout de 2 minute
pentru așteptarea pachetului de
întoarcere

Pachetul este primit pe interfața inside
• se

aplică ACL-uri în direcția inbound

• dacă NAT este

inside NAT

configurat, se realizează

1
Pachetul se întoarce pe interfața outside

3

ACL-urile în direcția inbound →
dacă pachetul este permis de un ACL, tabela
de stări nu mai este verificată
• se aplică

• se verifică

tabela de stare pentru
informațiile din pachetul primit
• dacă nu

se găsește un obiect de stare
matching pachetul este aruncat
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Verificarea stării conexiunilor
10.0.0.11

192.168.10.11

10.0.0.4

asa1# show conn

2 in use, 9 most used
TCP out 192.168.10.11:80 in 10.0.0.11:2824 idle 0:00:03 bytes
2320 flags UIO
TCP out 192.168.10.11:80 in 10.0.0.11:2823 idle 0:00:03 bytes
3236 flags UIO
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Verificarea stării conexiunilor
10.0.0.11

192.168.10.11

10.0.0.4
asa1# show local-host
Interface dmz: 0 active, 0 maximum active, 0 denied
Interface inside: 1 active, 5 maximum active, 0 denied
local host: < 10.0.0.11 >,
TCP flow count/limit = 2/300
TCP embryonic count to host = 0
TCP intercept watermark = 25
UDP flow count/limit = 0/unlimited
Conn:
TCP out 192.168.10.11 :80 in 10.0.0.11 :2824 idle 0:00:05 bytes 466 flags UIO
TCP out 192.168.10.11 :80 in 10.0.0.11 :2823 idle 0:00:05 bytes 1402 flags UIO
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Inspecția de protocoale








ASA inspectează în mod implicit
un set limitat de protocoale
Class-map-ul identifică
protocoalele
Policy-map-ul identifică
acțiunea (în mod implicit
inspect)
Dacă se dorește permiterea
oricărui alt protocol prin
dispozitiv trebuie editată
politica implicită
Mai multe la laborator…

 18

ASA1# sh run
--- output omis --policy-map global_policy
class inspection_default
inspect dns preset_dns_map
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect netbios
inspect rsh
inspect rtsp
inspect skinny
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect sunrpc
inspect tftp
inspect sip
inspect xdmcp
--- output omis ---
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