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 Securizarea rețelelor folosind sisteme dedicate

17. Implementarea comunicației între firewall-uri virtuale
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 Conceptul de Virtual Firewalling

 Cisco ASA

 Arhitectura multiple-context

 Implementarea multiple-context

 Studiu de caz

 Fortinet

 Arhitectura VDOM

 Comunicarea Inter-VDOM

 Implementarea VDOM și Inter-VDOM Links

Obiective
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 Posibilitatea de partiționare a unui singur 
firewall fizic în mai multe instanțe virtuale 
ale acestuia

 Fiecare firewall virtual are propriile fișiere 
de configurare independente și proprii 
administratori

 Există un super_admin care poate controla 
întreg dispozitivul 

 Numărul/posibilitatea de instanțe virtuale 
este controlat de obicei prin licențiere

Virtualizare
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 Un ISP trebuie să ofere servicii mai multor 
clienți dar nu vrea să cumpere un firewall
pentru fiecare client (Managed Security
Service Provider)

 O facultate dorește să aibă o instanță 
pentru traficul realizat de studenți și altă 
instanță pentru traficul realizat de cadre 
didactice

 O companie are mai multe departamente 
împărțite pe VLAN-uri și dorește 
inspectarea diferită a traficului funcție de 
VLAN/departament

 Se dorește asigurarea serviciilor de 
firewalling într-o rețea cu spații de adrese 
overlapping

De ce virtualizare?

Compania A

Compania B

Compania C



Cisco ASA – Contexte de securitate
Arhitectură
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 În mod implicit este în modul “single”

 La trecerea în modul “multiple”, dpdv funcțional ASA va 
cuprinde 3 componente

ASA – Contexte de securitate

Waters# sh mode

Security context mode: single

• Configurat de super_admin

System Execution Space

• Configurat de super_admin

Admin Context

• Configurat de admin-ul fiecărui context sau de super_admin

Customer Context 
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 Este componenta de unde admin-ul “regizează” 
dispozitivul ASA în multiple-mode

 Numit și “System context”

 Nu este practic un context – nu se pot aloca interfețe 
către SES și nici nu conține L3 data-plane

 Din SES se configurează parametrii multi-context
 Crearea de contexte

 Apartenența fiecărei interfețe/subinterfețe la contexte

 Locația fișierului de configurare pentru fiecare context

 și parametrii globali ce nu țin de L3 data-plane
 Activation-key

 Banner

 Parametrii de nivel 1 și 2 pentru o interfață/subinterfață

System execution space (SES) 
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 La trecerea din single-mode în multiple-mode toate 
configurațiile L3 sunt salvate în contextul admin

 Contextul admin ar trebui folosit pentru:

 Trafic de management

 Trafic de logging și autentificare pentru acces remote

 Descărcarea fișierelor de configurare ale altor contexte de pe locații 
remote (SES definește aceste locații dar poate descărca fișierele pentru 
ca nu are capacități L3 data-plane)

 Din admin context se poate ajunge în SES

 Contextul admin nu ar trebui folosit pentru
 Traffic de date al utilizatorilor 

 În afară de relația specială între contextul admin și SES, acesta poate fi folosit 
ca un context normal, dar acest lucru nu este recomandat (Analogie: este ca 
un fel de VLAN de management)

Admin context
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 Clasificarea traficului funcție de contextul destinație folosind:

 (Sub)Interfețe unice per context - dacă toate contextele de pe ASA folosesc 
(sub)interfețe unice, clasificarea se face după (sub)interfața sursă

 Interfețe shared

 Oferă posibilitatea apartenenței unei interfețe la mai multe contexte

 În fiecare context, interfața va avea un IP diferit, însă din aceeași rețea

 Permite adresare overlapping

 Clasificarea se face folosind NAT și generând/configurând o adresă MAC unică pentru 
fiecare IP diferit din fiecare context diferit

Customer context

 Instanțele virtuale efective ce sunt folosite pentru a trata diferit 
traficul, din motive explicate în slideul “De ce virtualizare?”

 Pot fi definiți administratori diferiți pentru fiecare context

 Dintr-un context customer nu se poate ajunge în contextul 
admin sau în SES
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Overview arhitectural

System Execution space

Context 1

Context 2

Context 3

Nume

Locație fișier de configurare

Alocarea interfețelor

Admin Context

Logging

Adrese IP

AAA

Descărcarea fișierelor

Management

Customer Context

Autentificare

Firewalling

NAT

ACL-uri

Nivele de securitate

Politici de securitate
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 În multi-mode există următoarele fișiere de configurare

 Old_running.cfg – snapshot realizat configurației din RAM în momentul 
trecerii de la single-mode la multi-mode

 Admin.cfg – fișier de configurare al contextului admin

 Trebuie păstrat neapărat în flash

 Context.cfg – fișier de configurare pentru fiecare context

 Poate fi păstrat pe:

 Disk - flash

 TFTP

 FTP

 HTTP(S)

 Locația unde este stocat este configurată din: ………………………………………

Fișiere de configurare

System execution space
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 SES-ul nu este salvat în flash, ci în NVRAM

 În SES se află configurația pentru modul în care funcționează 
ASA (single/multiple)

 La trecerea din multiple-mode în single-mode trebuie:

 Șterse toate contextele customer

 Șters contextul admin

 Șters RAM-ul (copierea old_running.cfg în RAM folosește merge, nu 
replace)

 Configurat modul ASA la single

 Copiat old_running.cfg în RAM

Fișiere de configurare
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 ASA 5510-5540 suportă în mod implicit 2 contexte customer și 
1 context admin, fără licență.

 Din păcate, odată cu activarea multiple-mode pe ASA se pierd 
funcționalități din ASA OS

 Posibilitatea de a face QoS

 Posibilitatea de a folosi multicast

 Posibilitatea de a rula protocoale de rutare (este permisă doar rutarea 
statică)

 Posibilitatea de a avea VPN-uri de date (VPN-urile de management sunt 
încă permise)

Costul multiple-mode



 Folosind (sub)interfețe unice (slide 9)
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Comunicarea între contexte-uri sau cu exteriorul

AAA

Syslog

G0/0.1

VLAN 10

Admin

Pitesti

Galati

G0/0.2

VLAN 20

G0/0.3

VLAN 30

G0/1.1

VLAN 40

G0/1.2

VLAN 50

G0/1.3

VLAN 60

Pitesti - PC

Galati - PC

Trunk
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 Folosind o interfață shared cu IP diferit în fiecare context

Comunicarea între contexte-uri sau cu exteriorul

AAA

Syslog

G0/0.1

VLAN 10

Admin

Pitesti

Galati

G0/0.2

VLAN 20

G0/0.3

VLAN 30

G0/1

G0/1

G0/1

Pitesti - PC

Galati - PC

NAT

NAT

NAT

MAC1

MAC2

MAC3



 Utilizarea unei interfețe shared face comunicația dintre VDOM-uri mult mai ușoară

 La primirea unui pachet cu destinație 209.10.11.2, ASA-ul parcurge comenzile 
global din config și trimite pachetul direct în celălalt context, fără a trece prin 
ruter

 În ambele contexte este dată comanda: 

 Numele (nameif) “outside” este local pentru fiecare context

G0/1 = 209.10.11.2 
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Comunicarea între contexte-uri sau cu exteriorul

Pitesti

Bacău

G0/0.2

VLAN 20

G0/0.3

VLAN 30

Pitesti - PC

Bacău - PC

NAT

NAT

G0/1 = 209.10.11.1 

global (outside) 1 interface


