Platformă de e-learning și curriculă
e-content pentru învățământul superior tehnic

Securizarea rețelelor folosind sisteme dedicate

12. Tehnici de QoS si Anti-DoS

SRSD 12 – Tehnici de QoS si Anti-DoS
1 Topologie
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2 Obiective
În acest laborator studenții vor învăța să folosească Modular Policy Framework pentru a
controla inspecția pe dispozitive ASA. Se vor studia metoda de Advanced Protocol Handling
pentru a bloca anumite tipuri de mesaje HTTP și pentru a configura inspecția de protocoale pe
porturi ne-standard.
La finalul laboratorului, studenții vor avea următoarele competențe pe dispozitivele Cisco
ASA:


Configurarea de class-map-uri L3/L4 pentru a identifica trafic



Configurarea de policy-map-uri pentru a aplica acțiunile MPF



Implementarea unei politici de inspecție pentru un anumit protocol



Configurarea inspecției unui protocol pe un port ne-standard



Configurarea ASA pentru a activa inspecția de ICMP folosind MPF



Configurarea limitelor pe numărul de conexiuni ce se pot realiza printr-un dispozitiv ASA



Limitarea numărului de conexiuni TCP și UDP pentru translațiile configurate



Configurarea obiectelor REGEX pentru a identifica câmpuri de text la nivel 7

3 Taskuri
1. În cadrul acestui task studenții vor configura inspecția ICMP folosind MPF.
a. [35p]Creați un class-map numit identificare_icmp prin care să realizați match pe orice
mesaj ICMP. Configurați un ACL pentru a defini acest criteriu.
b. [40p]Creați un policy-map numit „mssr_map” cu acțiunea „inspect” pentru class-mapul
identificare_icmp
c. [45p]Aplicați policy-map-ul pe interfața de LAN.
d. [50p]Testați inspecția folosind ping.
2. În cadrul acestui task studenții vor realiza configurațiile necesare pentru a inspecta HTTP pe
portul 8080.
a. [55p]Rulați un server HTTP în DMZ pe portul 8080.
Hint: ip http ?

b. [60p]Creați un class-map numit http_8080 ce identifică tot traficul TCP trimis către
portul 8080.
c. [65p]Editați policy-map-ul „mssr_map” pentru a adăuga acțiunea de inspect pentru
class-map-ul http_8080.
d. [70p]Testați conectivitatea către server pe portul 8080 folosind telnet.
3. În cadrul acestui task studenții vor realiza configurațiile necesare pentru a nu permite accesarea
unui executabil peste un URL HTTP.
a. [75p]Configurați un obiect de tip REGEX numit „exe” care să facă match pe orice fișier cu
extensia „.exe”.
b. [80p]Configurați un class-map type regex numit „identificare_exe” căreia să îi fie asociat
obiectul REGEX „indetificare_exe”.
c. [85p]Configurați un class-map type inspect pentru protocolul HTTP numit „get_exe”
care să facă match pe obiectul REGEX atunci când acesta apare în URI.
d. [90p]Configurați un policy-map type inspect pentru protocolul HTTP numit „drop_exe”
care să folosească class-mapul „get_exe” și să aplice acțiunea drop-connection
e. [95p]Editați policy-map-ul „mssr_map” pentru a inspecta HTTP pe portul 8080 folosind
policy-mapul „drop_exe”.
f.

[100p]Testați configurația trimitând comanda „GET /fisier.exe HTTP/1.0 <crlf><crlf>”.

