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

 Securizarea rețelelor folosind sisteme dedicate

34. Soluții de UTM: Antivirus, Antispam, Antispyware, DLP

Obiective
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UTM overview – funcționalități
UTM proxy și conserve mode
SSL Offloading/Content scanning
Utilizarea expresiilor regulate în serviciile UTM
Strategii de protecție folosite de UTM
Antivirus
Email filter
Web filter și FortiGuard Web Filter
Data leakage prevention
Politici DoS

MSSR

UTM overview
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Antivirus
IPS
DoS
Web Filtering
Email Filtering
Data Leakage prevention
Application Control

MSSR

UTM overview
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Antivirus
IPS
DoS
Web Filtering
Email Filtering
Data Leakage prevention
Application Control

• include by default 15,000 semnături
de antivirus preinstalate pe FortiGate și
alte sute de mii prin serviciul de
subscriere FortiGuard
• funcționează în 2 moduri de
încărcare: flow-based și proxy
• include și funcționalitatea de filefilter (prin extensie sau tip – application
inspection)
• echipamentele fortigate care au HDD
sau configurate pentru comunicare cu
un FortiAnalyzer pot stoca fișiere
infectate pentru a fi analizate ulterior

MSSR

UTM overview








Antivirus
IPS
DoS
Web Filtering
Email Filtering
Data Leakage prevention
Application Control

• include soluții atât de NIPS cât și de
HIPS

• licența FortiGuard oferă acces la FDN
(Fortinet distribution network) pentru a
avea push-updates pentru IPS
• peste 5000 de semnături IPS pentru
atacuri curente
• se pot descărca baze de date extinse
pentru semnături legacy sau pentru
atacuri puțin probabile
• se pot customiza semnăturile pentru
a crea propriile combinații de senzori
• oferă posibilitate de configurare ca
One-armed IPS
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UTM overview
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Antivirus
IPS
DoS
Web Filtering
Email Filtering
Data Leakage prevention
Application Control

• numit și Anomaly Protection în
terminologia Fortinet

• detectarea atacurilor DoS sau
comunicației malware prin setarea
unor limite de trafic
• include funcționalitate de Proxy
pentru atacurile de tip TCP SYN

MSSR

UTM overview
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Antivirus
IPS
DoS
Web Filtering
Email Filtering
Data Leakage prevention
Application Control

•Fortinet clasifică filtrarea web în 2
categorii

• (1) Web Filtering presupune
posibilitatea de definire manuală de
URL-uri, keywords sau site-uri pe care
utilizatorii nu le pot accesa
• Se pot folosi wildcard-uri sau expresii
regulate Perl
•(2) FortiGuard Web Filtering – serviciu
de subscriere ce oferă mai mult de 60
de milioane de site-uri clasificate pe
categorii

MSSR

UTM overview
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Antivirus
IPS
DoS
Web Filtering
Email Filtering
Data Leakage prevention
Application Control

• Ca și celelalte servicii oferă atât
euristici locale cât și FortiGuard
Antispam
• Baze de date cu URL Black List, IP
reputation și teste automatizate de
lookup DNS
• Se pot defini propriile reguli conform
domeniului și traficului local

MSSR

UTM overview
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Antivirus
IPS
DoS
Web Filtering
Email Filtering
Data Leakage prevention
Application Control

•DLP presupune definirea de date
sensibile ce pot traversa rețeaua și
scanarea la nivel 7 a acestor date
• Este cel mai puternic mecanism de
identificare dar și cel mai CPU-intensive
• Sunt definite template-uri de date
sensibile cum ar fi numere de cărți de
credit, SSN etc
• Pot fi definite propriile șabloane

MSSR

UTM overview








Antivirus
IPS
DoS
Web Filtering
Email Filtering
Data Leakage prevention
Application Control
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• Este forma de application inspection
definită pe FortiGate

• Se pot filtra și controla aplicații
• Bază de date de aplicații actualizată
prin FDN (Ex: de la începutul cursului
de MSSR și până acum au apărut 3
protocoale noi printre care și FaceTime)
• Poate folosi funcționalități de trafic
shapping pentru un contro mai fin
asupra aplicațiilor

MSSR

UTM Proxy


Multe din funcționalitățile de UTM se realizează în modul
Proxy (numit și AV Proxy), în RAM


Toate în afară de IPS, application control, DoS



Avantajul este reconstruirea completă a pachetului înainte de
analiza sa
Există posibilitatea supraîncărcării dispozitivului



Soluția: conserve mode
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Atunci când e activat, procesul monitorizează
memoria RAM
Dacă se ajunge sub o limită (implicit 20%), UTM-ul
poate lua diferite acțiuni pentru protejarea
dispozitivului (în mod implicit se face bypass la
UTM)
MSSR

Conserve mode


Intrarea și ieșirea din conserve mode




Depinde de model, dar în general sunt folosite limitele de 20% pentru
intrare, respectiv eliberarea până la 30% pentru ieșire

Acțiunea pe care dispozitivul o ia când intră în conserve mode
este influențată de variabila av-failopen


Off






Pass
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toate noile sesiuni ce folosesc UTM sunt respinse
Toate noile sesiuni ce nu folosesc UTM sunt permise
Toate sesiunile active în acel moment în UTM sunt păstrate (dar dacă cer mai
multe memorie sunt eliminate din sistem)
Engine-ul de UTM este închis și toate sesiunile trec prin politica de firewall
fără a trece prin UTM

MSSR

Conserve mode


Acțiunea pe care dispozitivul o ia când intră în conserve mode
este influențată de variabila av-failopen(cont.)


One-shot






Asemănător cu pass, doar că sesiunile nu vor mai trece niciodată prin UTM în
urma activării conserve mode (chiar dacă ulterior acest mod de funcționare e
dezactivat)
Se poate reveni la AV Proxy doar la schimbarea setării av-failopen sau
prin restartarea FG-ului

Idledrop


În această setare, conserve mode va încerca să recâștige memorie pe FG prin
eliminarea tuturor sesiunilor asociate cu host-ul care are cele mai multe
sesiuni active

config system global
set av-failopen {off | pass | one-shot | idledrop}
end
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MSSR

SSL content scanning




Oferă posibilitatea folosirii AV Proxy(1) pentru HTTPS, IMAPS, POP3S
și SMTPS.
Cum funcționează?






Practic, FG-ul realizează un atac MiTM
Unde va putea acest atac să fie vizibil către end-hosturi?
Cum se rezolvă problema browserului care identifică certificatul fals?

Avantaje:



Content inspection pentru trafic criptat
SSL Offloading



oferă posibilitatea terminării tunelului HTTPS la FG și realizarea unui tunel HTTP
până la host
Salvează putere de procesare pe host

(1) Atenție! acest termen este un overload al termenului AV(Antivirus) și presupune
toate serviciile UTM care funcționează pe bază de Proxy (AV, email, DLP, web
filtering)
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MSSR

SSL Content Inspection – funcționare
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MSSR

Expresii regulate și wildcard-uri




Multe funcționalități UTM pot fi customizate folosind expresii
regulate Perl și wildcard-uri
Caractere comune dar cu înțeles diferit (Ex: “*”)
Perl basics


Word boundary





Case sensitivity




în Perl cuvântul “test” face match și pe “atest” și pe
“testimony” etc.
Pentru a face match doar pe “test” trebuie adăugat între word-boundary:
\btest\b
Asemănător word-boundary, trebuie folosite caractere speciale pentru a
dezactiva matching case-sensistive: /bad language/i

Exemplu des folosit:
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“/^.*v.*i.*a.*g.*r.*a.*$/i”
MSSR

Protejarea împotriva atacurilor de rețea


In 3 simple(?) steps:






Pasul 1: risk assesment și monitorizare
Pasul 2: blocarea atacurilor de recunoaștere
Pasul 3: blocarea atacurilor de acces

Atacuri de recunoaștere


Address sweeps





Scanări de porturi
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Împotriva scanărilor ICMP Echo: anomalia icmp_sweep în DoS senzor
În afară de ECHO se mai pot folosi și alte mesaje ICMP în acest sens:
AddressMask, Traceroute, ICMP.Invalid.Packet.Size. Pentru acestea se folosesc
semnături IPS
Se folosesc anomaliile Dos: tcp_port_scan și udp_scan

MSSR

Header checking și anti-replay


Pentru headerul TCP
config system global
anti-reply {disable | loose | strict}
end






În mod implicit dacă se primesc pachete cu numere de secvență care nu
sunt în range-ul așteptat, se face drop la conexiunie
Loose


Analizează flag-urile TCP pentru a fi în combinație corectă



FG-ul nu permite mai mult de un pachet ICMP de raportare a unei erori înainte de a primit
trafic TCP sau UDP normal



Dacă se primește un pachet cu bitul RST setat, se verifică faptul că nr. de secvență nu a fost
ACK-uit până atunci

Strict
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Tot ce se întâmplă în “Loose” + randomizarea și verificarea numărului de secvență din
pachetele SYN.

MSSR

Tehnici de evaziune


Un atacator poate folosi tehnici prin care să își ascundă atacurile


Fragmentare de pachete




Folosirea porturilor non-standard
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FortiGate reasamblează pachetele fragmentate engine-ul de Proxy
Application control face inspecție la nivel 7

Obfuscare HTTP URL
Encoding type

Example

No encoding

http://www.example.com/cgi.bin/

Decimal encoding

http://www.example.com/&#99;&#103;&#105;
&#46;&#98;&#105;&#110
;&#47;

URL encoding

http://www.example.com/%43%47%49%2E%4
2%49%4E%2F

ANSI encoding

http://www.example.com/%u0063%u0067%u0
069%u002E%u0062%u
0069%u006E/

Directory traversal

http://www.example.com/cgi.bin/test/../

MSSR

Componente UTM

Antivirus



Oferă protecție împotriva: viruși, troieni, worms și malware
În mod implicit funcționează în modul Proxy



Toate pachetele inclusiv cele fragmentate, sunt salvate și reconstruite în
memorie, înainte de scanare și trimitere mai departe
Pentru că memoria este limitată, în mod implicit se pot reconstrui doar fișiere
mai mici de 10 Mb






poate seta altă limită

Orice fișier mai mare este lăsat implicit să intre în rețea fără a fi scanat

Modul alternativ de funcționare se numește flow-based





Comanda uncompsizelimit

Se parcurg pachetele unul câte unul sau se bufferează un anumit număr în
momentul în care se bănuiește un match cu o semnătură complexă
Unele atacuri atent mascate pot trece de scanare

Atenție!
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Schimbarea modului de scanare afectează doar scanare AV, nu și alte procese
EX: filtrarea de fișiere se va face mereu proxy, chiar dacă scanarea se face flow
MSSR

Ordine de scanare
1

• Fișierul/emailul depășește dimensiunea maximă de scanare
• Da = pachetele sunt fie aruncate, fie trecute fără a fi scanate

2

• Se face matching pe tipul de extensie
• Da = block

3

• Se face matching pe pattern
• Da = block

5

6

7
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• Scanare AV

• Grayware
• Se face matching pe tipul de pachet
• Da = block

MSSR

AV database and techniques


Se poate configura tipul de bază de date folosită pentru
scanare
Normal – este varianta implită și conține cele mai noi semnături
conform FortiGuard Global Security Research Team
Extended – include și semnături de viruși recenți dar care nu au avut
impact și nu sunt utilizați în atacuri
Extreme – conține “zoo viruses”; viruși vechi ce nu mai sunt folosiți, unii
dintre ei pentru platforme OS care sunt foarte rar utilizate.






config antivirus settings
set default-db extended
end
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MSSR

Client comforting



Există posibilitatea ca în modul Proxy să dureze foarte mult
scanarea unui fișier (mai ales dacă threshold-ul este mărit)
Ce probleme pot apărea la nivelul utilizatorului?




Poate crede că transferul nu funcționează și să apese “cancel”

Folosind client comforting se trimit bucățele din fișier
îndeajuns de mici încât transferul să apară ca fiind activ dar
având un slow-start
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Se trimite un byte o dată la 10 secunde
Dacă fișierul este infectat, conexiunea este închisă fără a trimite o
notificare la client (nu e posibil deoarce descărcarea deja a început)
Dacă utilizatorul încearcă să descarce încă o dată fișierul, primește un
replacement message

MSSR

Email filter



Presupune detecția de spam dar și filtrarea de cuvinte sau
fișiere prin utilizarea detecției de tip pattern sau file-type
Folosește serviciul de subscriere FortiGuard Antispam Service
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IP Reputation checking
URL checking
Spam submission
Email checksum
Spam signature database

MSSR

Tehnici de filtrare de email


FortiGuard IP address check




FortiGuard URL check




Se face un hash al email-ului care este trimis către FortiGuard Antispam Service
pentru a fi verificat în baza de date

FortiGuard spam submission





Se verifică prin FortiGuard Antispam Service dacă un URL este blacklisted

Email checksum




Sunt realizate query-uri către FortiGuard Antispam Service pentru a vedea dacă
adresa IP de la care vine mailul este pe un blacklist

Prin această metodă, administratorul poate marca un mesaj ca fiind valid deși el
a fost clasificat ca spam și trimite această informație serverelor Fortinet
Este adăugat un link la sfârșitul mailului prin care se poate face marcarea

HELO DNS
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FG-ul ia numele de domeniu din mesajul SMTP HELO transmis la inițierea comunicației și
face un query DNS pentru a verifica validitatea domeniului
MSSR

Tehnici de filtrare de email


Email blacklist




Banned words








Este verificată adresa de email în baza de date Fortinet pentru mailuri
blacklisted
Se bazează pe definirea locală de liste de cuvinte ce produc marcarea ca
spam a unui mesaj
De fiecare dată când se face un match cu un cuvând banned se adaugă un
“scor” local
Dacă scorul ajunge mai mare decât o limită configurată, mesajul e marcat ca
spam
În mod implicit un match are un scor de 10 puncte, iar limita este..(drum
roll)… 10!

Ordinea de executare a testelor
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Majoritatea testelor în afară de cele de DNS folosesc baza de date Fortinet
De aceea testele de verificare se realizează în paralel (cele locale cu cele
online)
MSSR

Acțiuni configurabile pentru email-filter


Pentru SMTP/SMTPS





Discard
Tag – mesajele sunt tagged cu un câmp
configurabil care poate fi introdus fie în
body, fie în subiectul mailului

Pentru POP3/POP3S, IMAP/IMAPS
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Tag

MSSR

Web Filter


Funcționalitatea de Web Filter este împărțită în 3 componente:






Pot fi folosite împotriva atacurilor de tip








Web content filter
Web URL filter
FortiGuard Web Filtering Service

Spyware/grayware
Phishing
Pharming
Instant messaging
P2P

Funcționează doar pentru HTTP/HTTPS
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MSSR

Componente


Web content filter





URL Filter





Are ca rezultat marcarea unei pagini ca blocked bazându-se pe contentul
din această pagină
Funcționează extrem de asemănător cu email filter bazându-se pe
scoruri asociate cuvintelor cheie
Se pot adăuga URL-uri folosind expresii regulate
Nu se realizează filtrare decât peste HTTP (Ex: ftp://ftp.example.com nu
va fi blocat; se poate bloca din politica de firewall, IPS sau application
control)

Filtrare avansată
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ActiveX, Java Applets, Cookie Filter, SafeSearch

MSSR

Acțiuni de filtrare URL Filter


Block




Allow




Traficul este lăsat să treacă de testul de URL Filter și este în continuare
procesat prin FortiGuard Web Filter, web content filter, AV etc.

Pass




URL-ul este blocat și utilizatorul primește un mesaj de replacement

Traficul este lăsat să treacă fără a fi supus testelor de UTM ulterioare

Exempt
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Asemănător cu pass, diferența fiind că acțiunea de pass este moștenită
cu utilizarea aceleiași conexiuni HTTP
HTTP 1.1 folosește conexiuni persistente; dacă un client urmează un link
de pe o pagină ce a fost marcată exempt, pagina respectivă este
încărcată chiar dacă nu este matched de către politica de URL-filter
MSSR

Exemple pentru acțiunea exempt vs pass








Presupunem că lista URL filter are doar intrarea
www.example.com/files/content/ cu acțiunea:
1) exempt


Dacă utilizatorul încarcă www.example.com/files/content/eicar.com, se produce un match
și se asociază acțiunea exempt



Utilizatorul încarcă apoi www.example.com/virus/eicar.com prin aceeași conexiune HTTP.
Pentru că acțiunea exempt s-a moștenit, chiar dacă nu se produce un match, conexiunea
este permisă și nu e procesată de AV.

2) pass


Dacă utilizatorul încarcă www.example.com/files/content/eicar.com, se produce un match
și se asociază acțiunea pass



Utilizatorul încarcă apoi www.example.com/virus/eicar.com prin aceeași conexiune HTTP.
Pentru că acțiunea pass nu s-a moștenit și URL-ul nu a făcut meci, conexiunea este închisă

De obicei serverele folosesc aceeași conexiune inclusiv pentru domenii
diferite, astfel încât acțiunea exempt nu trebuie folosită decât atunci când
există încredere în toate domeniile și subdomeniile hostate.
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Data Leakage Prevention



Funcționalitate ce poate împiedică date ce sunt definite ca
importante să nu părăsească rețeaua locală
Componente




DLP Senzor: obiect ce se adaugă direct în politica de firewall și care este
construit din unul sau mai multe reguli DLP
Reguli DLP: fiecare regulă DLP exprimă o singură condiție de match și
tipul de trafic în care trebuie să se facă match


Exemplu: implicit există o regulă DLP construită astfel încât să identifice SSNuri trimise prin email (activată pentru SMTP, POP3, IMAP)




Reguli DLP Compound
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\b(?!000)([0-6]\d{2}|7([0-6]\d|7[012]))([ -]?)(?!00) \d\d\3(?!0000)\d{4}(\b|\W)

Reguli DLP simple combinate printr-un ȘI logic
Motivul: dacă se plasează mai multe reguli DLP în același senzor, se va aplica
un SAU logic
MSSR

Protecție împotriva DoS


Componente








Politici DoS
Senzori DoS

Asemănătoare cu regulile de firewall doar că nu gestionează
flow-uri, ci acceptarea pe o interfață de intrare
Sunt prima procesare pe care FortiGate o face asupra traficului
Se pot impune limite de conexiuni pentru UDP, ICMP, TCP atât
la nivel global, cât și pentru fiecare senzor în parte
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Conexiunile pentru ICMP și UDP sunt simulate în structuri de date ce
rețin informațiile din antetele celor 2 protocoale

MSSR

Overview

UTM proxy și
conserve mode

UTM
overview

Antivirus

DLP
SSL Content
Inspection

Web Filter

Email Filter
Politici DoS
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Expresii
regulate și
pattern
matching

MSSR

Cursul viitor…



There is none
Examen teoretic + practic –
înscriere pe forum
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