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

 Securizarea rețelelor folosind sisteme dedicate

21. Soluții de VPN pentru Enterprise și ISP
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 Clasificarea VPN-urilor

 Overlay vs. Point-to-point

 Site-to-Site vs Remote-access

 Criptografie – elemente esențiale

 IPSec Site-to-Site VPNs

 Servicii IPSec: criptare, autentificare, integritate

 Protocoale IPSec

 Funcționarea IPSec

 Cisco ASA

 Implementarea Site-to-Site IPSec

 Fortinet

 Implementarea Site-to-Site IPSec

Obiective
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 O soluție de creare a unei conexiuni end-to-end privată peste 
o infrastructură publică și nesigură precum Internetul 

 Există și soluții WAN ce oferă aceleași servicii precum un VPN: 
linii închiriate.

 Care este diferența dintre un VPN și a avea o linie închiriată?

 costul

Ce sunt VPN-urile?
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 Funcție de SP:

 Overlay

 Point-to-point

 Modelul overlay face rețeaua ISP-ului invizibilă pentru clienți

 Ruterele ISP-ului nu ajung să cunoască rețelele clienților

 Modele de VPN-uri overlay: PPTP, L2TP, IPSec

Clasificarea soluțiilor VPN în funcție de SP

ISP
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Modele Overlay VPN

Tehnologie VPN Avantaje Dezavantaje

PPTP • suport extins pe platforme 
Microsoft
• oferă criptare (MPPE)
• oferă compresie (MPPC)

• schemă slabă de 
autentificare și criptare
• sistem proprietar de key
management
• nescalabil pe partea de 
server din cauza unei limite 
de sesiuni

L2TP • independent de L2
• poate asigura 
confidențialitate folosind 
IPSec

• nu a fost niciodată adoptat 
la o scară foarte mare

IPSec • scheme puternice de 
criptare și autentificare
• este open și extensibil

• funcționalitatea ridicată 
aduce complexitate ridicată
• interoperabilitate scăzută 
între vendori
• posibile probleme cu 
Firewall/NAT
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 În modelul point-to-point ISP-ul participă în procesul de rutare

 Adiacența se face între client și ISP

 Modele overlay constituiau 90% din implementări până la 
apariția protocului ………

 Totuși MPLS nu oferă nici o schemă de confidențialitate

Point-to-point VPNs

MPLS

ISP
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 Funcție de topologie:

 Site-to-Site

 Remote-access

 O topologie Site-to-Site leagă mai multe locații peste Internet

 Configurațiile nu trebuie făcute decât pe firewalluri/rutere

 Nu necesită un client pentru conectare

 Toți angajații de la locația respectivă folosesc ca gateway

firewallul /ruterul configurat pentru conexiunea VPN

Clasificarea soluțiilor VPN în funcție de topologie

Headquarters

Remote officeRemote office
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 O topologie Site-to-Site oferă posibilitatea conectării la VPN 
pentru un teleworker

 Gateway-ul teleworkerului nu este un gateway VPN

 Oferă o conexiuni securizată până la resursele interne ale 
companiei 

 Folosește un client de VPN pentru conectarea la serverul aflat 
la remote office

 În general IPSec sau SSL

VPN-uri Remote-access

Remote office



 Exemplu: tunel IPIP

 Folosit când rețeaua sursă sau destinație nu este cunoscută în tabela de 
rutare a unui ruter intermediar
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 Orice tehnologie de VPN se bazează pe 
tunelare

 Tunelarea presupune încapsularea cu 
încâ un antet la nivelul la care se 
contruiește tunelul

Tunelare: încapsulare

Antet IP original Antet nivel 4 DateAntet IP tunel

 Antetul IP original este ascuns tuturor ruterelor dintre cele 
2 capete ale tunelului
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 Care sunt cele 2 tipuri de criptografie?
 Simetrică

 Asimetrică

 Ce presupune criptografia simetrică?
 Folosirea aceleiași chei atât pentru criptare cât și pentru decriptare

 Ce presupune criptografia asimetrică?
 Folosirea de chei diferite pentru criptare și decriptare

 Care dintre cele două variante pot fi realizate în hardware?
 Ambele

 Care dintre cele două variante este mai rapidă?
 Simetrică 

 Care este problema criptografiei simetrice?
 Schimbul inițial al cheii de criptare între două entități remote

 Rezolvă criptografia asimetrică această problemă?
 Depinde

Cryptography trivia – round 1
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 Ce este PKI?

 De ce avem nevoie de PKI în criptare asimetrică?

Public key infrastructure

BOB ALICE

Cazul 1: schimb normal

Cazul 2: MiTM

BOB

TRUDY

Mesaj criptat cu cheia 
publică a lui BOB

Cheia publică a lui BOB

Cheia publică a lui BOB

Cheia publică a lui TRUDY

ALICE

Mesaj criptat cu cheia 
publică a lui TRUDY

Mesaj criptat cu cheia 
publică a lui BOB
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 Criptare asimetrică fără PKI nu rezolvă problema distribuției 
unei chei inițiale între cele două entități

 Funcționarea PKI este asemănătoare funcționării certificatelor 
de identitate

Public key infrastructure – funcționare

Alice aplică pentru 
eliberarea buletinului

Alice încearcă să încaseze 
un cec

Alice este identificată
conform buletinului 
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 Analogia de mai devreme funcționează pentru că atât Alice cât 
și banca au încredere în aceeași autoritate comună (statul care 
a eliberat buletinul)

 În PKI o autoritate eliberează un certificat digital ce conține: 

 Informație despre deținătorul certificatului (nume, vârstă etc)

 Cheia publică a deținătorului certificatului

 … și este semnat cu cheia privată a autorității

 Însă și o autoritate poate fi atacată MiTM

 dar mult mai greu

 Concluzie: nu există un mod perfect de a schimba o informație 
în mode securizat; schema finala se bazează pe încredere. 

Public key infrastructure – funcționare
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Cryptography trivia – round 2

 Care din cele de mai jos poate fi folosită ca o 
schemă de autenficare?
 Pre-shared key
 RSA
 DES

 Care este diferența între autentificare și 
autentificare_cu_nonrepudiere?

 Autentificarea simplă autentifică un grup de persoane fără a oferi 
posibilitatea de a identifica o persoană în grupul respectiv

 Autentificarea cu nonrepudiere identifică unic o persoană ce nu își poate 
repudia juridic identitatea 

 Exemplu: 
 Autentificarea simplă poate fi considerată accesarea unui share Windows cu 

aceeași parolă pentru toți utilizatorii 

 Autentificarea cu nonrepudiere poate fi considerată PIN-ul unui card de credit
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 IPSec este un framework de protocoale

IPSec - framework
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IPSec - framework

•DH7

Lungimea 
cheii: 56 biți

Lungimea 
cheii: 168 biți

Lungimea 
cheii: 256 biți

Lungimea 
cheii: 160 biți

 IPSec: Confidențialitate
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 IPSec: integritate

IPSec - framework

•DH7

Lungimea 
cheii: 128 biți

Lungimea 
cheii: 160 biți
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 IPSec: autenificare cu non-repudiere

IPSec - framework

DH7
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 IPSec definește în standard următoarele protocoale

 ESP – protocol folosit pentru încapsulare ce oferă suport pentru toate 
serviciile IPSec

 AH – protocol folosit pentru încapsulare ce nu oferă suport pentru 
confidențialitate

 IKE – protocol folosit pentru a negocia serviciile IPSec între două 
capatele ale unui tunel 

 Structurile de date interne ce definesc ce protocoale folosește 
IPSec pentru confidențialitate, integritate etc se numesc SA-uri 
(Security Associations)

 IKE este folosit pentru a negocia SA-urile IPSec

IPSec – protocoale folosite
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 ESP oferă confidențialitate și autentificare+integritate pentru 
antetul IP original, pentru antetul ESP și pentru payload

 AH oferă autentificare+integritate pentru întreg pachetul

 Se pot folosi ambele protocoale în același timp. De ce s-ar dori 
acest lucru? 

IPSec – ESP vs. AH

Antet ESP Antet IP original DateAntet IP tunel

Autentificare

Confidențialitate

Antet AH Antet IP original DateAntet IP tunel

Autentificare
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 IPSec are două moduri de operare:

 Transport 

 Tunel 

 Modul tunel adaugă un nou antet IP pe lângă antetul AH sau ESP 

 Mărește pachetul cu 20 bytes

 Modul transport inserează antetul ESP/AH între antetul IP original și 
antetul de nivel 4

 nu se adaugă un antet IP nou

 Util pentru situațiile în care pachetele sunt foarte mici 

IPSec – moduri de operare

Antet ESP Antet IP original TCP Antet IP tunel Date

Antet ESP TCP Antet IP original Date
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 Toți parametrii SA-urilor sunt negociați folosind IKE

 IKE are 2 faze
 IKE phase 1 – prima fază a IKE este gestionată de protocolul ISAKMP

 IKE phase 2 – numită și IPSec phase

 IKE phase 1 (ISAKMP)
 Are rolul de a negocia SA-uri ce vor fi folosite pentru a securiza 

negocierea SA-urilor din faza a doua

 Folosește protocolul de criptare asimetrică Diffie-Hellman pentru a 
negocia o cheie simetrică cu care se vor cripta prounerile de SA-uri din 
faza a doua

 Autentifică cele 2 capete ale tunelului 

 IKE phase 2
 Se negociaza SA-uri peste tunelul sigur creat de ISAKMP pentru a fi 

folosite la criptarea traficului de date

IPSec – funcționare IKE
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IKE phase 1 - ISAKMP

1. Negocierea politicilor 

ISAKMP

2. Diffie - Hellman

1. Autentificare (PSK, RSA)

Policy 10

DES

MD5

pre-share

DH1

lifetime

Policy 15

DES

MD5

pre-share

DH1

lifetime

1. Negocierea politicilor 

ISAKMP

2. Diffie - Hellman

1. Autentificare (PSK, RSA)

 În urma acestei faze fiecare firewall va avea un SA pe care îl va folosi atât 
pentru transmisie cât și recepție în faza a doua
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 SA-urile din aceasta fază sunt unidirecționale

 Există un SA folosit pentru transmisie și altul pentru recepție 

 Totuși, dacă SA-urile diferă, tunelul nu este realizat

 În standardul oficial se specifică posibilitatea de a avea nivele 
de securitate diferite pentru transmisie și recepție, dar nici un 
vendor nu implementează această opțiune. 

IKE phase 2

Tunel ISAKMP

Se negociază SA-urile ce vor fi 
folosite la criptarea și 

autentificarea traficului de 
date


