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ÚVOD
Nové obchodní praktiky a příležitosti přinášejí množství změn ve všech oblastí podnikových sítí – jako
příklad lze uvést zabezpečení podnikových sítí, které se stále více a více rozšiřuje tak, jak se zvyšují rizika spojená
s rozvojem obchodních aplikací. Spolu s exponenciálním rozvojem Internetu si v mnoha podnicích kladou
následující otázku: Jak implementovat a udržovat aktuální ochranu sítě v takovém stavu, aby se riziko bezpečnostních
problémů snížilo na minimum?
V mé bakalářské práci se pokusím překonat mezeru mezi teoretickým a praktickým zabezpečením sítě a
zdůraznit hlavní problémy při zabezpečení infrastruktury. Nejprve bych ale upozornil na fakt, že neexistuje něco jako
absolutní zabezpečení. Pojem „zabezpečená síť“ je často nesprávně pochopen – neznamená, že neexistuje např.
možnost útoku na síť. Tedy – zabezpečená síť znamená, že vhodné bezpečnostní mechanismy jsou na svých místech
a jsou navrženy tak, aby se zredukovala všechna rizika, jímž je podniková síť vystavena. Primárně je tato práce
zaměřena na síťová zařízení nabízená firmou Cisco, nicméně principy lze obecně aplikovat i na další prostředí –
zabezpečení každé podnikové sítě je postaveno na stejných základech.
Hlavním zdrojem mé bakalářské práce je odborná literatura, především pak z nakladatelství CiscoPress. Knihy
z tohoto nakladatelství si dlouhodobě udržují vysoký standard a obsahují aktuální znalosti. Hlavní roli v literatuře pak
hrají knihy pro samostudium určené k přípravě na zkoušku Cisco Certified Network Professional. Druhým velkým
zdrojem, použitým především v šesté kapitole, je interní znalostní databáze firmy Contactel. Tato databáze obsahuje
popis známých problémů se softwarovým a hardwarovým vybavením síťových prvků Cisco, dále pak konfigurace
použité v síti Contactel, návrhy konfigurací a kombinace těchto prvků.
Moje bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola popisuje v obecné rovině síťové útoky a
možné bezpečnostní hrozby. Konec této kapitoly je zaměřen na aktivní síťové prvky Cisco používané k zabezpečení
podnikových sítí. Druhá kapitola popisuje zabezpečení na prvních třech vrstvách podle modelu OSI – fyzické (tj.
fyzický přístup k zařízení nebo zabezpečení konzolového portu), linkové (především VLAN) a síťové (zabezpečení
routovacích updatů nebo jejich filtrování). Třetí kapitola popisuje zabezpečení transportní a aplikační vrstvy. Čtvrtá
kapitola se věnuje návrhu firewallu. Tato kapitola popisuje široce využívanou technologii firmy Cisco – PIX Firewall.
Pátá kapitola je pak lehkým úvodem do problematiky virtuálních privátních sítí.
Cíl mé bakalářské práce je shrnut v poslední, šesté kapitole. Tato kapitola pojednává o návrhu WAN
Contactelu. Pracuji v Contactelu od roku 1999 a jedním z mých pracovních úkolů je návrh privátní sítě mezi
pobočkami Contactelu a pražskou centrálou. Cílem je navrhnout síť, která bude schopna přenášet data a bude
možné na této WAN provozovat technologii Voice over IP. Tato kapitola tedy obsahuje obrázky s topologiemi a
příklady konfigurací. Na základě tohoto projektu pak bude realizována reálná privátní síť Contactelu.
Po návrhu topologie VPN bude tato celá síť nejprve otestována v laboratorních podmínkách. Toto testování
ověří funkčnost celého projektu a pomůže vyřešit drobné problémy před ostrým spuštěním. Tato testovací fáze je
naplánována na přelom června a července letošního roku – z tohoto důvodu nejsou výsledky zahrnuté v mé
bakalářské práci.
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1.

SÍŤOVÁ
A

1.1.

BEZPEČNOST

HARDWARE

Přehled síťové bezpečnosti

Bezpečnost má jeden hlavní účel – chránit hodnoty. Pokud se obrátíme do historie, bylo tím myšleno stavět
silné zdi, které zastavili útočníky. Druhým krokem pak byla výstavba malých, dobře střežených dveří, které
umožňovali přístup „hodným“ lidem. Tato strategie funguje stejně dobře pro centralizované počítačové sítě.
Uzavřená síť se obvykle skládala ze sítí navržených a implementovaných v podnikovém prostředí a konektivita
existovala pouze mezi vybranými částmi sítě – síť neměla konektivitu do veřejných sítí.
Díky rozvoji osobních počítačů, lokálních sítí a velice otevřeného prostředí v Internetu jsou dnešní sítě více
otevřené. S tím jak se e-bussiness a internetové aplikace rozvíjejí, je nutné najít rovnováhu mezi dvěma světy: být
izolovaný a být otevřený. Dalším faktorem mluvícím pro bezpečnost je nárůst mobilního a bezdrátového připojení –
tyto typy připojení vyžadují v oblasti zabezpečení jiné přístupy než běžné sítě – pokud použijeme přirovnání o hradu
a hradbách, pak tyto nové typy připojení jsou jako dělo použité v útoku proti hradbám.
Se zvyšujícím se počtem lokálních sítí a osobních počítačů se Internet stal líhní bezpečnostních rizik. Na
ochranu byla uvedena specializovaná hardwarová nebo softwarová zařízení – firewally. Toto řešení představuje
rovnováhu mezi zabezpečením a jednoduchým přístupem k Internetu (které se používá často jen pro e-mail a
procházení webových stránek).
Tato rovnováha však měla krátkého trvání díky rozvoji extranetů, které propojují interní a externí obchodní
procesy. Firmy neustále hledají způsob, jak ušetřit prostředky a začali se tak pomocí sítí propojovat s dodavateli a
obchodními partnery. Dále podporují firmy připojování mobilních uživatelů (např. obchodní zástupci). Díky tomuto
propojování začínají firewally provádět i detekci průniků, ověřování a autorizaci. Mnoho lidí předpokládá, že síťová
bezpečnost obnáší následující:


Uživatelé mohou provádět pouze povolené úlohy.



Uživatelé mohou obdržet pouze ty informace, ke kterým mají přístup.



Uživatelé nemohou způsobit ztrátu nebo poškození dat, aplikací nebo prostředí operačního systému.

1.1.1.

Trendy ovlivňující síťovou bezpečnost

Právní a soukromé věci
Pro mnoho obchodních činností je největším důvodem pro vytvoření a dodržování bezpečnostních pravidel
požadavek na splnění určitých norem a zákonů. Jakákoliv obchodní činnost je potenciálním zdrojem útoků hackerů
nebo viru a tento útok může způsobit nefunkčnost celé sítě. Pokud tedy firma provozuje síťovou aplikaci, která ji
generuje nezanedbatelnou část příjmů, může dojít v případě výpadku k ohrožení celé firmy. Podobně – pokud firma
má veřejně přístupné prostředky, může se stát zprostředkovatelem útoku na jiné služby Internetu.
Právní odpovědnost v těchto případech pak závisí na použitých ochranných technologiích a postupech a na
tom, zda tyto technologii a postupy byly rozumně implementovány. Výsledkem (čímž je myšleno vše od
implementace technologií jako jsou firewally, nástroje pro detekci průniků, filtraci obsahu a analyzátory provozu po
privátní sítě) je pak síť otestovaná a odolná proti různým typům útoků.

Bezdrátový přístup
Zvyšující se počet bezdrátových lokálních sítí (WLAN) a raketový vzestup připojení přes mobilní telefony
(především v Evropě a Asii) vyžaduje nový přístup k síťové bezpečnosti. Rádiová spojení nerespektují firewally tak
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jako běžné kabelové sítě. Dále faktory jako malé procesory, malé obrazovky a neexistující klávesnice na mobilních
telefonech a PDA obchází mnoho standardů určených pro kontrolu přístup, ověřování a autorizaci.

Rychlost připojení
Počet širokopásmových připojení k internetu má vzrůstající tendenci. Mnoho firem zjistilo, že rychlosti o
kapacitě T1/E1 jsou pro připojení nedostačující. Současná řešení postavená na software začínají mít u rychlostí OC-1
a vyšších problémy s výkonností.

Nedostatek zaměstnanců v IT
Nedostatek odborně vzdělaných zaměstnanců v IT je viditelný především na poli bezpečnosti. Bez ohledu na
bezpečnost si mnoho firem nechává zabezpečení sítě zpracovat pomocí tzv. outsourcingu. Díky ASP (Aplication
Service Provider) je nutné bezpečnost aplikací dodávaných třetí stranou pečlivě kontrolovat.

1.1.2.

Cíle síťové bezpečnosti

Utajení
Utajení chrání citlivé informace před neautorizovaným přístupem. Pro utajení dat se používá šifrování a
kontrola přístupu a šířka těchto ochran závisí na typu chráněných dat. Šifrování v sítích lze aplikovat na jakékoliv
úrovni OSI modelu. Aplikace mohou umožňovat tzv. end-to-end šifrování, ale každá aplikace musí pro šifrování
patřičně upravena. Nejčastěji se dnes používá šifrování na transportní vrstvě, kdy se virtuální privátní sítě používají
k navázání bezpečného spojení mezi dvěma lokalitami. Oproti tomu např. šifrování na linkové vrstvě se příliš často
nepoužívá, protože je nutné do šifrovacího procesu zahrnout každé síťové zařízení, kterým data projdou.
Zabezpečení na linkové vrstvě se používá především v oblasti bezdrátových sítí (např. IEEE 802.11). Fyzická
bezpečnost pak obnáší zabezpečení zařízení a jeho portů přes neautorizovaným fyzickým přístupem. Jedním
z bezpečnostních rizik je zanedbaná kontrola přístupu, která umožní útočníkovi nainstalovat zařízení pro
promiskuitní zachytávání dat na síť (např. Ethereal) a tím tak umožnit zjišťování citlivých informací o provozu v síti.

Integrita
Integrita zajišťuje, že informace nebo software jsou kompletní, přesné a autentické. Chceme zamezit
nepovolaným osobám v provádění jakýchkoliv změn v systémech a zároveň umožnit autorizovaným uživatelům
změny, které odpovídají jejich právům. Tyto změny mohou být záměrně nebo nezáměrné a podobné systémy mohou
chránit systémy před obojím. U síťové integrity musíme zajistit, aby zpráva, kterou příjemce obdržel je totožná s tou,
která byla odeslána - obsah zprávy musí být kompletní a nezměněný. Integrita spojení může být zajištěna šifrováním
a kontrolou směrování. Jednoduché metody pro kontrolu integrity dat kontrolují např. velikost odesílané a přijímané
zprávy, složitější metody pak používají výstupy hash funkcí (např. MD5 nebo SHA) a přidávají tyto údaje k samotné
zprávě – příjemce tam může rozpoznat, že se zprávou bylo manipulováno.

Dostupnost
Dostupnost znamená, že informace a služby jsou dostupné a funkční v okamžiku, kdy je potřebujeme.
Redundance, oprava chyb, spolehlivost, překlápění provozu, zálohování, obnova a rozdělení zátěže jsou koncepty,
které dostupnost zajišťují. Uživatelé a koncoví uživatelé požadují dostupnost celého systému – aplikací, serverů, sítě
a koncových stanic. Je nutné stavět sítě od začátku tak, aby byli co nejvíce dostupné. Pokud uživatelé nemohou
pracovat se svými aplikacemi, pak je pro ně nedostupná síť jako celek. Poskytování vysoké dostupnosti obnáší i
zabezpečení sítě – modulární systémy a software (včetně bezpečnostních systémů) je nutností.
Cisco vyrábí velké množství produktů, které jsou navrženy pro vysokou dostupnost. Pro tato zařízení je
charakteristická dlouhá doba mezi poruchou (MTBF) spolu s redundantními napájecími zdroji a s kartami /moduly
vyměnitelnými za chodu. Zařízení, které poskytuje 99.999% dobu provozu, má výpadek kolem pěti minut ročně.
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Dostupnost jednotlivých zařízení lze rozšířit jejich konfigurací. Pomocí vlastností jako např. HSRP (Hot
Standby Router Protocol), Spanning Tree Protocol nebo FastEtherChannel lze zajistit minimální dobu trvání
případného výpadku. Možné výpadky napájení lze ošetřit použitím záložních zdrojů napájení (UPS) a generátorů.
V některých případech mohou případné techniky pro udržení dostupnosti pracovat proti bezpečnosti – např. pomocí
HSRP je možné donutit router, aby se přepnul do stavu offline a nový, podvržený router pak umožňuje obejít
bezpečnostní politiky. Nicméně i přesto jsou tyto techniky prvky správného návrhu sítě. Operační systém Cisco IOS
pak nabízí tyto vlastnosti:


HSRP – Hot Standby Router Protocol



SSRP – Simple Server Redundancy Protocol



DLD – Deterministic Load Distribution

1.1.3.

Klíčové prvky síťové bezpečnosti

Široký rozvoj používání Internetu vyžaduje zvýšené zabezpečení hodnotných dat a síťových prostředků před
poškozením a neoprávněným přístupem. Síťová bezpečnost tvoří následující pět klíčových částí:

Identita
Identita odpovídá přesné a pozitivní identifikaci síťových uživatelů, stanic, aplikací a prostředků. Mezi běžně
používané technologie, které umožňují ověřování patří autentikační protokoly – např. RADIUS (Remote Access
Dial-In User Service), TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System Plus), Kerberos a jednorázová
hesla. Čím dál větší roli v ověřování hrají nové technologie – digitální certifikáty, čipové karty a adresářové služby.

Zabezpečení obvodu sítě
Pod tímto pojmem si můžeme představit kontrolu přístupu ke kritickým síťovým aplikacím, datům a službám
– pouze legitimní uživatelé a informace by měli projít sítí. Tuto kontrolu provádějí směrovače a přepínače pomocí
paketových filtrů nebo pomocí tzv. stateful firewallu. Vhodným doplňkem k zabezpečení perimetru sítě pak jsou
antivirové programy a prostředky určené k filtrování obsahu.

Zabezpečení dat
Schopnost poskytovat ověřenou a tajnou komunikaci na vyžádání je základním obranným prvkem před
odposlechem dat. Jako příklad lze uvést různé typy tunelování – např. GRE (Generic Routing Encapsulation) tunely
nebo L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol). Pro vyšší zabezpečení se pak používají dodatečné technologie – např.
IPSec. Tato dodatečná funkce je velice důležitá při implementaci virtuálních privátních sítí.

Monitoring zabezpečení
K zajištění síťové bezpečnosti je nutné pravidelně zabezpečení testovat a monitorovat – jen tak zajistíme, že
síť je chráněná před novými typy útoku a monitorování zároveň pomáhá odhalit případná slabá místa v konfiguraci.
Ke kontrole lze použít různé síťové scannery, které proaktivně upozorňují na slabá místa a systémy pro odhalování
vniknutí pak upozorňují na problémy, které již nastaly.

Síťové politiky
Tak jak se síť rozvíjí a stává se složitější, tak se zvyšují požadavky na centralizovanou správu síťových politik.
Sofistikované nástroje umožňují analýzu, interpretaci, konfiguraci a monitoring aktuálního stavu zabezpečení. Vyšší
efektivnosti a přehlednosti může být dosaženo použitím nástrojů, které mají výstup např. přes webové rozhraní.
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1.2.

Síťové hrozby a zranitelnost

1.2.1.

Slabá místa síťové bezpečnosti

Zranitelnost a slabá místa síťové bezpečnosti jsou dána následujícími třemi faktory:


Slabá místa v technologiích.



Slabá místa v konfiguraci.



Slabá místa v bezpečnostních politikách.

Existuje mnoho lidí, kteří jsou kvalifikovaní a chtějí objevovat slabá místa zabezpečení – ať už za účelem
útoku na síť nebo obrany proti nim. Vzhledem ke složitosti současných operačních systémů jsou potenciální chyby1
prakticky ve všude.

Slabá místa v technologiích
Počítače a síťové technologie představují sami o sobě bezpečnostní riziko. Nejčastější rizika včetně např.
TCP/IP protokolu, operačních systémů a slabých míst v konfiguraci jsou uvedena v následující tabulce:
Slabá místa protokolu TCP/IP
Slabá místa operačních systémů
Slabá místa v síťových
zařízeních

Protokoly http, FTP a ICMP jsou už z podstaty nezabezpečené. SNMP,
SMTP a záplavy paketů SYN jsou postavené na slabých místech
protokolu TCP/IP.
Každý operační systém má své bezpečnostní problémy, kterým se musí
věnovat pozornost – jedná se především o známé problémy.
Téměř všechny síťové prvky (např. směrovače nebo přepínače) je nutné
chránit před útoky. Slabá místa zde představují ochrany heslem, slabé
(nebo žádné) ověřování, routovací protokoly a špatně nakonfigurované
firewally.
Tabulka 1: Slabá místa v technologiích

Slabá místa v konfiguraci
Síťový administrátoři by měli sledovat, které konfigurace představují bezpečnostní riziko a hledat způsoby, jak
tyto konfigurace opravit. Některá slabá místa v konfiguraci, která se běžně objevují, jsou uvedena v příloze 1.

Slabá místa v bezpečnostních politikách
Slabá místa v bezpečnostních politikách jsou jedním z největších prohřešků administrátorů a také jsou velice
často přehlížena. Pokud uživatelé nedodržují dané bezpečnostní politiky, může dojít k ohrožení chodu celé sítě.
Některá slabá místa v bezpečnostních politikách jsou uvedena v příloze 1.

1.2.2.

Primární síťové hrozby

Rozlišujeme čtyři primární třídy síťových hrozeb:

Nestrukturované útoky
Nestrukturované útoky přicházejí nejčastěji od nezkušených hackerů, kteří používají běžně dostupné nástroje
jako např. skripty nebo lamače hesel. Ačkoliv mohou být spuštěny pouze za účelem otestování nebo nevědomě,
mohou způsobit na podnikové síti relativně velké problémy – pokud např. dojde k napadení veřejného webového
serveru společnosti, případní zákazníci nebudou brát ohled na to, že interní síť je oddělena od veřejného segmentu a
chráněna firewallem – pro zákazníky to pak vypadá, že je celá síť nechráněná.

Strukturované útoky
Jsou většinou prováděny hackery, kteří mají vyšší technické znalosti a především vyšší motivaci. Tito lidé znají
slabá místa operačních systémů a umějí si podle potřeby naprogramovat různé skripty a škodlivé programy. Ovládají

1

Mnoho informací o slabých místech systémů lze najít na www.cert.org

17

různé hackerské techniky, které často používají. Tato skupina je nejčastějším pachatelem zpronevěry a případů
krádeže dat, které jsou hlášeny orgánům činných v trestním řízení.

Externí útoky
Externí útoky přicházejí od jedinců nebo skupin mimo společnost. Tito jedinci nemají autorizovaný přístup
k počítačovým systémům nebo sítím. Nejčastěji provádějí útok z Internetu a serverů vytáčeného přístupu.

Interní útoky
Interní útoky nastávají v okamžiku, kdy útočník získá autorizovaný přístup k síti buď pomocí účtu na
autorizačním serveru nebo získá rovnou fyzický přístup k síti. Podle údajů od síťových administrátorů se jedná o cca
60%-80% všech hlášených incidentů.
Následující obrázek zobrazuje, jak se síťové útoky stávají více a více sofistikovanějšími, zatímco znalosti nutné
pro provedení útoku se snižují:

Obrázek 1: Vztah mezi technickými znalostmi a důmyslností hackerských nástrojů

1.2.3.

Obhlídka

Obhlídka je neautorizované objevování a mapování systémů, služeb a možných bezpečnostních hrozeb.
Obhlídku někdy označujeme jako sběr informací a nezřídka kdy předchází DoS útoku. Vetřelci obvykle pomocí
pingu zjišťují, které IP adresy jsou na cílovém segmentu aktivní a poté pomocí skeneru portů zjistí, jaké služby nebo
porty jsou na systému otevřené. U některých portů je pak možné zjistit i typ a verzi používaného software a
informace o operačním systému na koncové stanici. Na základě těchto informací pak může útočník zjistit, zda a jaký
útok lze proti koncové stanici provést. Obhlídka je v tomto případě analogická běžném zloději, který prochází
městem a zkoumá, který dům je nejjednodušší na vykradení. Při obhlídce se používají nejčastěji příkazy nslookup,
ping nebo traceroute.

1.2.4.

Tajné odposlouchávání

Další používané pojmy jsou síťové odposlouchávání nebo zachytávání paketů. Pod pojmem odposlouchávání
si můžeme představit zachytávání komunikace a takto získané informace lze po zpracování použít jako podklad pro
útok na síť.
Příkladem dat náchylných k odposlechu je SNMP verze 1, kde se posílají SNMP komunity jako čistý text.
Útočník může zachytit SNMP dotaz ze kterého získá potřebné údaje s jejichž pomocí pak může získat přístup
k síťovým zařízením (např. získá konfiguraci apod.). Jiným příkladem je zachycování uživatelských jmen a hesel.

Typy odposlouchávání
Běžným postupem při odposlouchávání komunikace je zachytávání TCP/IP paketů (nebo paketů jiných
protokolů) a dekódování obsahu pomocí protokolových analyzátorů nebo podobných programů. Odposlouchávání
se používá ke dvěma následujícím věcem:


shromažďování informací – útočníci mohou zjistit uživatelská jména, hesla nebo další informace, které
jsou v paketu přenášeny (např. číslo kreditní karty apod.).
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krádež informací – zachytávání paketů může vést ke krádeži informací. Krádež dat může nastat ve
chvíli, kdy jsou data přenášena po interní nebo externí síti. Útočnici mohou také získat tajné údaje
z počítačů připojených do sítě, ke kterým získali neoprávněný přístup. Příkladem je průnik do sítí
finančních institucí za účelem krádeže čísel kreditních karet. Jiným příkladem pak může být lámání hesel u
šifrovaných souborů.

Nástroje používané k odposlechu
K odposlechu se používají následující nástroje:


Síťové a protokolové analyzátory.



Software pro zachytávání paketů na počítačích připojených do sítě.

Metody maření útoků
Nejefektivnější metody, které lze použít jako obranu proti zachytávání paketů jsou tyto:


Implementovat bezpečnostní politiky zakazujících použití protokolů, o kterých je známo, že jsou náchylné
na odposlech a trvat na pečlivém dodržování těchto politik.



Použít takový stupeň zabezpečení, který splňuje bezpečnostní požadavky organizace.



Používat přepínané sítě.

Šifrování dat
Šifrování chrání data před odposloucháváním, prolamování hesel nebo manipulací s daty. Mezi výhody
šifrování patří následující:


Téměř každá společnost provádí citlivé transakce, jejichž případné shlédnutí nepovolanou osobou může
způsobit problémy. Šifrováním lze zajistit, že citlivá data neprojdou přes médium ve stavu, kdy je možné
je odposlechnout nebo je změnit.



Na konci cesty šifrovaných dat je nutné provést jejich rozšifrování, aby data byla pro cílový systém
dostupná v čitelné podobě.

Pomocí šifrování až po UDP a TCP hlavičkách (šifrujeme tedy pouze IP payload paketu) je umožněno
směrovači nebo přepínači směrovat provoz stejným způsobem jako ostatní IP pakety. Šifrování vlastních dat
umožňuje přepínání na základě toků dat a fungují s ním např. přístupové seznamy – je tedy možné na takto
chráněných datech uplatňovat QoS apod.

1.2.5.

Přístup

Přístup k systému je schopnost útočníka, jenž získá neautorizovaný přístup k zařízení, ke kterému by za
normální situace přístup neměl (např. nezná platné jméno/heslo). Pokud se útočníkovi přístup podaří získat, může
začít páchat škodlivé činny – např. spouštět skripty nebo nástroje, o kterých je známo, že dokáží omezit provoz
hostitelského systému. Mezi metody používané hackery patří následující:

Odhalení snadno uhodnutelných hesel


Hrubou silou.



Nástroje pro lámání hesel.



Slovníkové útoky.

Využití špatně nakonfigurovaných služeb


IP služby (např. anonymní FTP, TFTP nebo vzdálený přístup k registru).



Vztah důvěryhodnosti mezi zachytáváním a r-službami (r-services).



Sdílení souborů (např. NFS nebo sdílení ve Windows).
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Zneužití slabých míst aplikací


Podvržená vstupní data.

Přístup mimo aplikační doménu, podtečení bufferu apod.


Slabá místa v protokolech a aplikacích.

Fragmentace, ukradení TCP spojení
Trojské koně


Programy, které nainstalují do koncového systému tajná zadní vrátka.

Sociální inženýrství2


Získávání informací od koncových uživatelů vydáváním se např. za administrátora sítě.



Hledání uživatelským jmen a hesel umístěných blízko počítače nebo serveru.



Prohledávání odpadkových košů za účelem zjištění přístupových informací.

Získání neautorizovaných dat je v poslední době velice snadné. Někdy stačí najít např. sdílené složky ve
Windows, Unixu nebo u MacOS, které mají nastavené přístupová práva pro čtení pro kohokoliv.

1.2.6.

Útoky typu man-in-the-middle

Tyto útoky vyžadují přístup hackera k síti, např. někdo, kdo pracuje u ISP a má přístup ke všem paketům,
které skrze síť projdou. Tyto útoky se často provádějí pomocí zachytávačů paketů, směrovacích a transportních
protokolů. Možné důsledky tohoto útoku jsou např. krádež dat nebo převzetí ochozích spojení, DoS nebo poškození
přenášených dat. Analýzou přenášených dat si útočník udělá představu o síti a jejích uživatelích.

1.2.7.

Zneužití důvěryhodnosti

V tomto případě se jedná spíše o techniku než o vlastní útok. Zneužití důvěryhodnosti je útok, kdy útočník
zneužije vztahy důvěryhodnosti uvnitř sítě. Klasický příkladem je připojení sítě ve společnosti, kde jsou umístěny
DNS, SMTP a HTTP servery. Protože všechny tyto servery jsou na jednom segmentu, obvykle důvěřují ostatním
serverům umístěným na tomtéž segmentu.
Jiným příkladem je stav, kdy jeden systém mimo síť chráněnou firewallem má navázaný vztah důvěryhodnosti
s jiným systémem, který je umístěn uvnitř sítě chráněné firewallem. Pokud se na „venkovní“ systém dostane útočník,
může zneužit vztahu důvěryhodnosti k útoku na vnitřní síť.
Dalším formou útoku je útok, kdy dochází k eskalaci oprávnění. Eskalace oprávnění nastane tehdy, kdy
uživatel získá prává, která mu nebyla přiřazena administrátorem. Objekty tohoto útoku se mohou stát soubory,
příkazy nebo celá síťová zařízení. Ve výsledku pak útočník může vykonávat různé škodlivé činnosti (např. instalace
utilit pro zachytávání paketů, vytvoření zadních vrátek nebo mazání logů.

Obrázek 2: Důvěryhodnost mezi systémy

2

Velice zajímavou knihu na toto téma napsal Kevin Mitnick – Umění klamu.
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1.2.8.

Manipulace s daty

Při manipulaci s daty síťový útočník může zachytávat, manipulovat a přehrávat data poslaná komunikačním
tunelem. Příklady tohoto specifického útoku jsou následující:


Grafitti – útočník mění a ničí webové stránky poté, co získal přístup k webserveru.



Manipulace s daty na síťovém počítači – útočník mění obsah souborů (např. soubory s hesly) na
napadeném počítači, aby si tak zajistil další přístup k síti.

Mezi nástroje používané k těmto útoků patří:


Protokolové analyzátory, které zachycují hesla přenášená po síti.



Lamače hesel, které používají různé algoritmy umožňující neautorizovaným osobám rozlousknout hesla.

1.2.9.

Maškaráda a podvržení IP adresy

Při tomto útoku útočník manipuluje s obsahem TCP/IP paketu, kdy zfalšuje zdrojovou IP adresu takže se
tváří jako jiný uživatel. Útočník překládá identitu pravého uživatele a může tak získat jeho přístupová práva. Během
tohoto útoku cílový systém předpokládá, že stále komunikuje s pravým (autorizovaným) uživatelem. Útočník může
použít IP adresy z určitého rozsahu nebo může použít povolenou externí IP adresu a získat přístup k síti.
Za normálního stavu je podvržení IP adresy omezeno na vkládání dat nebo příkazů do existujícího proudu
dat mezi klientem a serverovou aplikací nebo síťovým peer-to-peer spojením. Útočník většinou nečeká nějakou
odezvu od „napadené“ aplikace.
Pokud je však útočník schopen změnit směrovací tabulky, pak může získat všechny pakety, které jsou určené
podvržené adrese a odpovídat stejným způsobem jako ověřený uživatel. Tento typ útoku není (stejně jako
zachytávání paketů) omezen pouze na externí útoky – útok může přijít i od interního uživatele.
Pro podvržení IP adresy se používají tyto nástroje:


Zachytávače hesel.



Modifikace sekvenčních čísel.



Nástroje pro skenování TCP/UDP portů.

1.2.10.

Přehrání session

K provedení neautorizované akce lze zachytit pakety nebo příkazy aplikace, změnit jejich obsah a tato data
znovu přehrát. Velice často se pro tento typ útoků používají mobilní zařízení, vůči kterým jsou tradiční bezpečnostní
řešení (např. firewally nebo antivirový software) imunní. Mechanismy, které tyto útoky provádějí jsou např:


Cookies



JavaScript



skripty ActiveX

1.2.11.

Auto-rooters

Auto-rooters jsou programy, které automatizují celý proces hackování. Počítače se v tomto případě postupně
prochází a zjišťují se jejich slabá místa. Během zachytávání se na počítač nainstaluje tzv. rootkit, pomocí kterého se
proces pronikání do jiných počítačů zautomatizuje. To umožňuje útočníkovi projít stovky nebo i tisíce systémů
během krátké doby.

1.2.12.

Zadní vrátka

Zadní vrátka jsou cesty do systému vytvořené během útoku. Dokud se tato zadní vrátka neodhalí, může je
útočník pořád dokola využívat k přístupu na počítač. Útočník pak takto získaný přístup obvykle zneužije k útoku na
další počítače. Po vyčerpání všech kroků, které hacker chtěl podniknout (např. krádež dat apod.), útočník často spustí
útok typu DoS na jiné počítače.
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1.3.

Odepření služby

Cílem odepření služby (DoS) je útok, kdy útočník poškodí nebo zneškodní sítě, systémy nebo služby tak, aby
se staly pro regulérní uživatele nedostupné. Útok DoS se projevuje zhavarováním celého systému nebo jeho
zpomalením na takovou míru, že se stane nepoužitelným. Na druhou stranu však DoS může představovat
jednoduché mazání nebo poškození informací. Útoky toho typu jsou zákeřné, protože útočník nemusí získat přístup
k napadenému systému. Tyto útoky mají mnoho forem, mezi nejčastější patří následující:


Smrtící ping – tento útok mění IP hlavičky tak, že pozměněná hlavička upozorňuje na to, že paket nese
více dat, než kolik jich tam aktuálně je. Na neošetřených systémech může vést k pádu systému.



Záplava paketů SYN – tento útok náhodně otevře mnoho spojení na různé TCP porty, čímž dojde
k zahlcení tohoto systému a ten se stane nedostupným pro ostatní uživatele. Tento typ útoku je možné
poznat na protokolovém analyzátoru.



Fragmentace paketu a jejich opětovné sestavení – tento útok využívá nedostatků v aplikacích a
způsobuje podtečení bufferu, což může vést k pádu celého systému.



Emailové bomby – program, který odešle velké množství emailů a zahltí tak poštovní servery.



CPU hogging – při tomto útoku programy útočníka (např. trojské koně) způsobují přetížení procesoru,
paměti apod. takže napadený počítač není schopen provádět běžnou činnost.



Škodlivé aplety – různé programy v JavaScriptu, ActiveX apod. které způsobí přetížení prostředků
počítače nebo různé škody (mazání souborů apod.)



Nesprávně nakonfigurované směrovače – mohou způsobit nedostupnost všech služeb např.
přesměrováním provozu.



Chargen attack – útok, při kterém dojde ke spojení s UDP službou, která je následně zahlcena velkým
množstvím znaků.



Out-of-band attack – např. WinNuke. Útok na pracovní stanice používající Windows95 a NT na portu
139. Způsobí pád celého systému.



Land.c – tento program posílá TCP SYN pakety na daný koncový systém, kdy paket má stejnou
zdrojovou a cílovou adresu a stejné zdrojové a cílové číslo portu. Paket se na koncové stanici prakticky
zacyklí, což vede k pádu systému.



Teardrop.c – tento program provádí fragmentaci IP paketů a postup, při kterém cílová stanice dává
pakety dohromady může vyústit v pád tohoto systému.



Targa.c – multiplatformní útok, který kombinuje bonk, jolt, land, nestea, netvar, syndrom, teardrop a
winnuke do jednoho.
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1.3.1.

Příklad útoku DDoS – distributed denial of service

Distribuované DoS útoky jsou navrženy tak, aby zahltili síťové linky neplatnými daty. Tato data pak zahltí
internetové linky a způsobí tak nedostupnost pro legitimní provoz. Útoky DDoS jsou podobné standardnímu DoS
útoku, ale pracují v mnohem širší oblasti – obvykle se stovky nebo tisíce koncových počítačů pokoušejí přetížit cílový
počítač. Na obrázku je ukázka DDoS útoku:

Obrázek 3: Příklad útoku DDoS.

Šmoulí útok
Tento útok začíná odesíláním velkého počtu podrvžených požadavků ICMP echo na broadcast adresu
s očekáváním, že odpovědi na tento dotaz budou zaslány na podvrženou IP adresu. Pokud směrovač přenášející
tento provoz provádí navíc překlad broadcastů třetí vrstvy na broadcasty druhé vrstvy, každé aktivní zařízení na IP
síti odpoví na původní dotaz. Rizikem jsou především multi-access broadcast sítě, kde mohou být až stovky zařízení
z nichž každé odpoví na původní ping.
Příklad šmoulího útoku: Předpokládejme, že na síti je 100 stanic a útočník má linku o kapacitě 1.544 Mbps
(T1). Útočník pošle proud ping paketů, které zaberou 768 kbps. Tento ping dorazí do napadené sítě, kde vyvolá 100
odpovědí na ping. Výsledkem je odchozí provoz o velikosti 76.8 Mbps, který bez problémů zahltí dostupnou
kapacitu linky. V prostředí sítí postavených na produktech Cisco je obranou proti tomu typu útoku příkaz no ip
directed broadcast aplikovaný na rozhraní routeru. Obrázek šmoulího útoku je na následujícím obrázku:

Obrázek 4: Příklad šmoulího útoku

Tribe flood network (TFN)
Tribe flood network (TFN) a Tribe flood network 2000 (TFN2K) jsou nástroje pro koordinování
distribuovaného DoS útoku vedeného z mnoha míst na jeden nebo více cílů. Tento útok má schopnost generovat
pakety s podvrženou zdrojovou IP adresou. Útočník instruuje hlavní server (master), aby přeposlal údaje o útoku na
další servery (démoni), které pak útok provedou. Démon poté vygenerují určený typ DoS útoku proti jedné nebo
několika adresám. Zdrojovou IP adresa a zdrojový port je možné nechat náhodně měnit stejně jako velikost paketu.
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Útok stacheldraht
Název pochází z němčiny, v překladu znamená „ostnatý drát“. Tento typ útoku kombinuje několik DoS
útoků včetně TFN. Dále má některé další rozšiřující vlastnosti – např. šifrovanou komunikaci mezi útočníkem a
masterem nebo provádí automatický update démonů. Celý útok má dvě fáze:


Iniciační fázi – kdy se automaticky kontaktují vzdálená zařízení, která útok provedou.



Samotný DoS útok – stanice vybrané v iniciační fázi provedou útok proti jednomu nebo více cílům.

Příklad tohoto útoku je na obrázku:

Obrázek 5: Příklad útoku stacheldraht

1.4.

Postup při návrhu zabezpečení sítě

1.4.1.

Kruh bezpečí

Mnoho bezpečnostních incidentů nastane proto, že administrátoři neimplementují dostupná protiopatření a
hackeři těchto nedostatků dokážou plně využít. Je tedy nutné vzít v úvahu nejenom možná rizika a ochranu proti
nim, ale je také potřeba zkontrolovat, zda tato protiopatření fungují a jsou aplikována na správných místech. A právě
v této situaci se používá tzv. kruh bezpečí. Jeho účelem je neustále monitorování a testování a následné vylepšení
zabezpečení. Schéma je následujícím obrázku:

Obrázek 6: Kruh bezpečí

Začátek procesu spočívá ve vytvoření bezpečnostních politik, které zohlední požadavky na zabezpečení dané
sítě. Tyto politiky musí zajistit následující oblasti:


Určit prvky zabezpečení v organizaci.



Zdokumentovat prostředky, které je nutné chránit.



Určit aktuální síťovou infrastrukturu a prvky sítě.



Určit kritické prostředky, které je nutné chránit za každou cenu (např. výzkum a vývoj, finance nebo
osobní údaje).

24

Poté, co máme politiky definované, musíme je nechat projít kruhem bezpečí:

Zabezpečení – secure
Aplikací politik zabezpečit síť a implementovat následující opatření:


Ověřování – umožňuje přístup pouze autorizovaným uživatelům.



Firewally – filtrují síťový provoz a povolují komunikaci pouze platným uživatelům a službám.



VPN – umožňují přenos privátních dat tak, aby přenášená data nebyla viditelná ostatním.



Záplatování aplikací a systémů – aplikace oprav a balíčků, které opravují známé chyby v operačních
systémech a aplikacích a zabraňují tak možnému zneužití. Zároveň je vhodné nechat na síťových
zařízeních spuštěné pouze potřebné služby.

Monitorování – monitor
Monitorování bezpečnosti obnáší sledování jak aktivních, tak pasivních metod pro detekci bezpečnostních
problémů. Nejčastěji používaná aktivní metoda je logování událostí do souborů – tuto funkci má většina operačních
systémů. Na administrátorovi sítě pak je sběr, analýza a vyhodnocení těchto záznamů.
Pasivní metody obnášení použití systémů detekce vniknutí (IDS). Tato metoda vyžaduje pouze několik
administrátorů, kteří se o tyto systémy budou starat a monitorovat. Výhodou těchto systémů je detekce potenciálních
problémů v reálném čase a lze je nakonfigurovat tak, při detekovaném útoku adekvátně reagovali. Další výhodou
monitorování zabezpečení je ověření funkčnosti politik nadefinovaných v přecházejícím bodu.

Testování – test
V testovací fázi kruhu bezpečí je síť proaktivně otestována. V této fázi je nutné ověřit politiky definované
v první fázi a funkčnost systémů pro detekci vniknutí ve fázi druhé. Ke kontrole lze použít řadu nástrojů – např.
SATAN, Nessus nebo NMAP a pomocí těchto nástrojů síť pravidelně testovat.

Vylepšení – improve
V této fázi kruhu bezpečí se na základě dat získaných ve fázi testovací a monitorovací vylepšují stávající
obranné mechanismy a po jejich aplikování se vše vrací na do fáze 1. Aby byla zaručeno co nejvyšší možné
zabezpečení sítě, je nutné kruh bezpečí provádět pravidelně, protože nové bezpečnostní hrozby se objevují denně.
Na tyto nově objevené bezpečnostní nedostatky a typy útoků je nutno reagovat a chránit před nimi síť.

1.4.2.

Případové studie zabezpečení sítě

Použité bezpečnostní politiky se často mění podle situace. Rozlišujeme tři hlavní typy bezpečnostních politik:
otevřené, omezující a uzavřené. Stejně jako politiky lze do tři skupin rozdělit i síťová zařízení. Např. směrovače a
přepínače jsou obvykle otevřená zařízení, které umožňují vysokou funkčnost. Na druhé straně jsou pak firewally,
které nepustí nic, co není povoleno. Serverové operační systémy mohou spadat do jakékoliv z těchto tří kategorií,
zaleží na výrobci a použití. Před nasazením těchto zařízení je nutné nejprve pochopit principy těchto tři skupin:

Otevřený přístup
Tento typ bezpečnostních politik je nejjednodušší na implementaci – je zde použito minimální množství
bezpečnostních prvků. Obvykle se zde z finančních důvodů nepoužívají zařízení jako firewally, VPN nebo systémy
IDS. Typickým znakem těchto sítí jsou jednoduchá hesla a slabé zabezpečení serveru. Pokud je použito šifrování, tak
pouze u jednotlivých uživatelů nebo serverů.
Ačkoliv se u tohoto modelu předpokládá, že útoky na síť budou minimální, není vhodné podceňovat
zálohování důležitých dat. Tento model se používá především u sítí, které nejsou připojené k Internetu nebo do jiné
WAN. Uživatelé v této síti mají maximální volnost. Pokud se objeví nějaké zneužití sítě nebo útok na síť, výsledkem
jsou velké ztráty. Schéma sítě s otevřeným přístupem je na obrázku na následující straně:
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Obrázek 7: Síť s otevřeným přístupem.

Omezený přístup
Implementace omezeného přístupu je složitější než v předcházejícím případě. Administrátoři využívají
všechny zabezpečující vlastnosti stávajícího hardware a software a nasazují se další ochranné prvky – firewally,
privátní sítě, IDS a servery pro ověřování identity uživatelů. Základem tohoto modelu jsou firewally a servery pro
ověřování totožnosti uživatelů. Tento model se obvykle používá u sítí, které jsou připojené k Internetu nebo do
veřejné WAN. Schéma tohoto modelu je na následujícím obrázku:

Obrázek 8: Síť s omezeným přístupem

Uzavřený přístup
Tento typ přístupu je nejsložitější, co se implementace týče. Jsou zde implementovány všechny dostupné
způsoby zabezpečení. Hardware a software určený pro ochranu sítě je nakonfigurován na maximum svých možností.
V tomto systému se předpokládá, že všechna data jsou velice cenná a každý uživatel je považován za
neautorizovaného, útoky na síť jsou časté. Takto chráněná síť vyžaduje velkou skupinu administrátorů, kteří se
starají o zabezpečení celé sítě. Aby uživatel mohl se sítí pracovat, používají se k ověření jejich totožnosti různé
hardwarové klíče nebo biometrické údaje (např. otisky prstů apod.). Schéma této sítě je na následujícím obrázku:
.
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Obrázek 9: Maximálně zabezpečená síť

1.5.

Hardwarové a softwarové firewally

1.5.1.

Softwarové firewally

Softwarové firewally, označované také jako serverové, jsou speciální softwarové aplikace nainstalované na
existujících serverových operačních systémech (např. UNIX nebo Windows). Výhodou tohoto řešení jsou nižší
počáteční náklady (především u malých sítí) a možnost zkombinovat firewall s dalšími aplikacemi – např. FTP nebo
web serverem. Existuje celá řada softwarových firewallů určených jak pro malé sítě tak pro velké podnikové sítě.
Patří sem mimo jiné následující produkty:


CheckPoint Firewall-1



Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server



Novell Border Manager



IPTables/IPChains v Linuxu

Doplňkem nebo v případě jednotlivých počítačů mohou být osobní firewally. Tento typ firewallů se instaluje
na koncové stanice a používají se především tam, kde není síť chráněna vyhrazeným firewallem. Mezi výrobce těchto
firewallů patří např. Tiny Software, McAfee, Symantec a další. Často jsou kombinovány s antivirovými programy – ať
už vlastní výroby nebo třetích výrobců.

1.5.2.

Hardwarové firewally

Hardwarové nebo někdy také vyhrazené firewally jsou zařízení, která používají předinstalovaný software na
speciální hardwarové platformě. Operační systém těchto zařízení je často proprietární – jako příklad lze uvést Cisco
PIX Finese OS. Mezi výrobce hardwarových firewallů patří např:


Cisco



NetScreen



SonicWALL



WatchGuard

Jako doplněk k PIX Firewallu nabízí Cisco firewallové technologie integrované do operačního systému
běžných směšovačů. Existuje také hardwarový doplňující modul (FWSM – FireWall Service Module), který lze
nainstalovat do šasi směrovačů.
Existuje celá řada hardwarových řešení, které lze použít k zabezpečení sítě. Cisco nabízí dvě hlavní řady –
hardwarové firewally Private Internet Exchange a software, který je možné nainstalovat do směrovače. Tento
software umožňuje filtrování provozu jednotlivých aplikací (funguje na aplikační vrstvě), dynamickou autorizaci
uživatelů, obranu proti útokům, blokování Java skriptů a varování v reálném čase.
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PIX Firewall je oproti tomu hardwarové provedení, které umožňuje filtrování paketů a může fungovat i jako
proxy. Další výrobci hardwarových firewallů jsou NetScreen, Nokia nebo Nortel Networks. Cisco nabízí ucelenou
řadu firewallových zařízení, které jsou shrnuty v následující tabulce:

Tabulka 2: Hardwarové produkty určené k zabezpečení sítě firmy Cisco.

VPN zařízení
VPN lze vytvořit pomocí mnoha produktů: firewallů, VPN koncentrátorů, speciálního softwaru a
softwarových klientů nebo zařízení pro detekci vniknutí. V následující tabulce jsou uvedena některá zařízení, která
vyrábí firma Cisco. Mezi další výrobce VPN zařízení patří NetScreen, Nortel Networks nebo Chech Point.

Tabulka 3: Zařízení pro stavbu VPN od firmy Cisco Systems.
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2.

ZABEZPEČENÍ
FYZICKÉ, LINKOVÉ
SÍŤOVÉ

2.1.

A

VRSTVY

Zabezpečení fyzické vrstvy

Zabezpečení fyzické vrstvy je velice důležité, protože pokud má útočník fyzický přístup k síťovému vybavení,
může bez problémů spustit různé procedury pro obnovu hesla (a získat tak neomezený přístup k síťovému zařízení
během jednoho restartu) nebo např. nainstalovat zachytávače paketů. Velice důležité je zabezpečení bezdrátových sítí
a především těch sítí, které pracují v nelicencovaném pásmu (např. 2.4 nebo 10 GHz).

2.1.1.

Zabezpečení podnikové sítě

Každá podniková síť je ohrožena řadou bezpečnostních rizik a prakticky z každého směru. Částečným
řešením je konfigurace síťových prvků tak, aby byly co nejméně ohroženy. Fyzické a logické zabezpečení obnáší
následující oblasti:

Zabezpečení fyzického přístupu k síťovým zařízením
Je velmi důležité zamezit neoprávněnému fyzickému přístupu k síťovým zařízení. Všechna síťová zařízení
musí být umístěna ve vyhrazených místnostech – např. místnosti s kabely, MDF (hlavní bod sítě) a IDF (vedlejší
body sítě). Do těchto místností by pak měli mít fyzický přístup pouze administrátoři a zařízení by zde měla být
nainstalována v uzamykatelných skříních. Přístup to těchto technologických místností by měl být logován – např.
vstup je povolen na základě magnetické karty, která má nastavena odpovídající oprávnění.
Fyzický přístup ke směrovači nebo přepínači umožňuje obeznámenému uživateli úplnou kontrolu nad tímto
zařízením. Téměř všechny přepínače a směrovače mají různé typy technik pro obnovu zapomenutého hesla nebo
dokonce zadní vrátka v podobě přístupu bez hesla. Tyto techniky jsou běžně zdokumentovány na internetu – z toho
důvodu nemá smysl instalovat software omezující přístup, když přístup k síťovým prvkům není kontrolovaný.
Fyzické zabezpečení síťových zařízení se provede pomocí následujících způsobů:


Odpovídající prostředí – tj. vyhrazené místnosti, uzamykatelné dveře nebo záložní zdroje napájení.



Kontrola přímého přístupu k zařízení – tj. uzamykatelné racky, ochrana konzolového přístupu a AUX
portů pomocí hesla. Nepoužívané porty by měly být administrativně odpojené.

Zabezpečení přístupu přes konzoli
Je důležité, aby odpovídající mechanismy zabezpečení byly na svých místech. Pokud je fyzické zabezpečení
slabé, pak útočník může relativně bez problémů obejít další bezpečnostní mechanismy a získat přístup k zařízení.
Pokud útočník získá přístup k administrativnímu rozhraní směrovače, může si zobrazovat a měnit konfiguraci
zařízení a získat přístup i k dalším síťovým prvkům. Prvním krokem při zabezpečování zařízení je nastavení hesla na
konzolovém portu, protože pokud získá útočník fyzický přístup k zařízení, konzolový port bude první místo, kudy se
do zařízení pokusí dostat. Konzolovým port podporuje několik různých metod ověřování uživatelů. Sem patří např.:


Heslo na konzoli.



Lokální databáze uživatelů.



TACACS+



RADIUS
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Příklad konfigurace konzolového hesla:
SecureRouter#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SecureRouter(config)#line con 0
SecureRouter(config−line)#password Cisco
SecureRouter(config−line)#login
SecureRouter(config−line)#end

Příklad přihlášení na konzoli pomocí lokální databáze uživatelů:
username Tom privilege 15 password 0 Jerry
username Bilbo privilege 12 password 0 Hobbit
username Hlinik privilege 8 password 0 Humpolec
!
line con 0
login local
transport input none
Ve chvíli, kdy se uživatel připojí ke konzolovému portu a směrovač používá lokální databázi uživatelů, zobrazí
se výzva pro zadání uživatelského jména a hesla. Po zadání správných údajů je umožněn přístup na zařízení. Postup
při přístupu k zařízení je následující:
User Access Verification
Username: Fred
Password: ********
SecureRouter#
Při použití lokálního ověřování kdy zároveň přiřazujeme úrovně oprávnění, musíme dbát na nastavení
vhodného úrovně oprávnění pro jednotlivé uživatele. Je nutné mít na vědomí, že každý uživatel, který ma úroveň
oprávnění rovnu nebo vyšší než 2, je přihlášen přímo do privilegovaného módu.

Zabezpečení přístupu přes telnet
Telnet je protokol, který umožňuje navázat vzdálené spojení se zařízením. Po připojení ke vzdálenému
zařízení se zobrazí totožná obrazovka jako v případě připojení přes lokální konzolový port. Porty pro vzdálený
přístup se na směrovači označují jako virtuální terminály (VTY). Protože se telnet prakticky neliší od přístupu přes
konzolový port, je nutné i zde použít odpovídající bezpečnostní mechanismy, abychom zabránili přístupu
nepovolaným uživatelům. Sem patří následující:


Hesla na VTY.



Lokální databáze uživatelů.



TACACS+



RADIUS

Kroky při konfiguraci zabezpečení přístupu přes telnet jsou podobné těm, co se používají pro zabezpečení
přístupu přes konzoli. Příklad konfigurace:
SecureRouter#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SecureRouter(config)#line vty 0 4
SecureRouter(config−line)#login
SecureRouter(config−line)#password Cisco
SecureRouter(config−line)#end
Směrovače a přepínače umožňují kontrolu přístupu i pomocí přístupových seznamů. Tento přístupový
seznam se poté aplikuje na virtuální terminálové porty pomocí příkazu access-class. Tím je umožněna
kontrola přístupu z daných IP adres nebo podsítí.
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Nastavení úrovně oprávnění
Úrovně oprávnění jsou provázány úrovní jednotlivých příkazů. Tím je umožněno nastavit pro jednotlivé
uživatele různou úroveň kontroly. Existuje šestnáct úrovní oprávnění, přičemž úrovně 2-14 lze měnit podle potřeby a
nakonfigurovat tak jednotlivým uživatelům různá práva a přístup ke specifickým příkazům.

Vypnutí procedury pro obnovu hesla
Nastavení hesel je pouze první krok v obraně proti útočníkům. Někdy se stane, že administrátor zapomene
heslo a je nutné toto heslo obnovit. U síťových zařízení Cisco je možné provést obnovu hesla po připojení ke
konzolovému portu směrovače nebo přepínače. Jsou ale situace, kdy je vhodné tuto funkci vypnout – např. ve chvíli,
kdy zařízení bude nainstalováno v místě, kde není možné zabránit fyzickému přístupu k zařízení a případný útočník
tak má otevřenou cestu. Postup vypnutí procedury pro obnovu hesla je následující:
SecureRouter#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTR/Z.
SecureRouter(config)#no service password−recovery
WARNING:
Executing this command will disable password recovery mechanism.
Do not execute this command without another plan for password recovery.
Are you sure you want to continue? [yes/no]: yes

Šifrování hesel
Všechna hesla pro konzoly a telnet jsou na routeru nakonfigurována a v konfiguračním souboru uložena jako
čistý text, takže je lze snadno přečíst. Hesla tak lze bez problémů získat např. z výpisu aktuální konfigurace příkazem
show running-config. Dalším způsobem, jak jednoduše hesla získat jsou konfigurace uložené v souboru na
TFTP serveru. Z těchto důvodů je vhodné používat šifrování hesel, kdy jsou hesla uložena v šifrované podobě a není
možné je jednoduše přečíst.
Konfigurace šifrování hesel je relativně jednoduchá. Šifrování je sice vratné, ale jako základní ochrana je
dostačující. Spuštění šifrování hesel se provede příkazem service password-encryption. Základní rozdíly
mezi konfigurací s běžnými a šifrovanými hesly jsou uvedeny v příloze 2.

Nastavení uvítacích zpráv
Na síťových zařízeních lze nakonfigurovat uvítací zprávy, které se zobrazí při pokusu o přístup na směrovače
nebo přepínač. Další variantou jsou zprávy po přihlášení a zprávy dne. Tímto je možné dát uživatelům na vědomí
např. plánované výpadky nebo varování před neoprávněným přístupem.

Konfigurace enable hesla
Kontrolu přístupu do privilegovaného módu lze zajistit pomocí dvou příkazů: enable password nebo
enable secret.Oba příkazy mají stejnou funkci, rozdíl mezi těmito příkazy je následující:


Enable secret – je bezpečnější a je doporučováno používat tento příkaz. Heslo je zašifrováno na
základě algoritmu MD5. Není kompatibilní se staršími verzemi operačního systému IOS.



Enable password – heslo je šifrováno slabším algoritmem, ale tento příkaz lze použít ve všech verzí
IOSu.

Konfigurace je pak následující:
SecureRouter#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SecureRouter(config)#enable password Omni-Pass01
SecureRouter(config)#enable secret Omni-Pass01
SecureRouter(config)#end
SecureRouter#
Po zadání příkazu enable a správného hesla je uživateli umožněn přístup do privilegovaného módu.
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2.2.

Zabezpečení linkové vrstvy

2.2.1.

VLAN

Virtual LAN (VLAN) je skupina koncových zařízení, které mají podobné požadavky na komunikaci a které se
chovají, jakoby byli připojeni ke stejnému médiu – bez ohledu na jejich fyzické umístění. VLAN má stejné vlastnosti
jako fyzická LAN, ale umožňuje seskupovat koncové stanice i v případě, kdy nejsou umístěny na stejném segmentu
LAN. Filtrování uvnitř VLAN je možné pomocí VLAN map, které jsou víceméně jediným nástrojem pro filtrování
uvnitř VLAN. K filtrování pomocí VLAN je nutné nakonfigurovat přístupový seznam s odpovídajícími zdrojovými
nebo cílovými adresami. Oproti přístupovým seznamům na směrovači je výchozí akce VLAN mapy přeposlání
provozu – toto pravidlo se použije ve chvíli, kdy paket neodpovídá ani jedné položce v přístupovém seznamu.
VLAN mapa se vytvoří a aplikuje na VLAN následujícím způsobem:


Vytvoříme standardní/rozšířený IP ACL nebo pojmenovaný rozšířený MAC ACL.



Příkazem vlan access-map vstoupíme do režimu konfigurace položek VLAN ACL.



V konfiguračním módu access-map zadáme akci, která se má provést (buď drop nebo forward) a
příkazem match kontrolujeme pakety oproti jednomu nebo více přístupovým seznamům.



Pomocí příkazu vlan filter v globálním konfiguračním módu aplikujeme VLAN mapu na jednu
nebo více VLAN.

Je nutné si uvědomit, že VLAN mapa implicitně přeposílá provoz dále i v případě, že paket neodpovídá ani
jednomu přístupovému seznamu. Při konfiguraci VLAN map bychom měli vzít na vědomí následujícími kroky:


Pokud nemáme přístupový seznam pro směrovač zakazující provoz na rozhraní VLAN a není
nakonfigurována VLAN mapa, pak je veškerý provoz povolen.



Stejně jako u přístupového seznamu je i u VLAN mapy důležité pořadí jednotlivých parametrů.



Pokud máme velký počet přístupových seznamů, pak systém může po restartu nabíhat delší dobu.

Příklad VLAN map
Následující příklad ukazuje přístupový seznam a VLAN mapu, která zakazuje určitý provoz. V tomto příkladu
bude jakýkoliv paket, který odpovídá přístupovému seznamu s názvem ip1, zahozen. Nejprve je nutné vytvořit
přístupový IP seznam, který povolí pouze TCP pakety a poté nastavit akci tak, aby pakety odpovídající tomuto
záznamu byly zahozeny.
Switch(config)#ip access-list extended ip1
Switch(config-ext-nacl)#permit tcp any any
Switch(config-ext-nacl)#exit
Switch(config)#vlan access-map map_1 10
Switch(config-access-map)#match ip address ip1
Switch(config-access-map)#action drop
Dále uvedený příklad zobrazuje konfiguraci VLAN map, která pakety povoluje. V tomto příkladu přístupový
seznam ip2 povoluje UDP pakety a všechny pakety splňující přístupový seznam ip2 jsou přeposílány dále:
Switch(config)#ip access-list extended ip2
Switch(config-ext-nacl)#permit udp any any
Switch(config-ext-nacl)#exit
Switch(config)#vlan access-map map_1 20
Switch(config-access-map)#match ip address ip2
Switch(config-access-map)#action forward
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Konfiguraci lze zkontrolovat pomocí show příkazů:
Switch#show access-list
Extended MAC access list mac1
deny any any decnet-iv
permit any any
Switch#show vlan access-map
Vlan access-map "map_1" 10
Match clauses:
ip address: ip1
Action:
drop
Vlan access-map "map_1" 20
Match clauses:
mac address: mac1
Action:
forward
Vlan access-map "map_1" 30
Match clauses:
Action:
drop
Switch#show vlan filter
VLAN Map map_1 is filtering VLANs:
20-22

2.2.2.

Management VLAN

VLAN lze použít i ke kontrole navázání tzv. in-band komunikace s přepínačem. Přepínač ve výchozím stavu
používá VLAN1 jako management VLAN, pokud není určeno jinak. Tato management VLAN je jediná VLAN, ze
které lze in-band spojení navázat. Ve výchozím stavu jsou tedy všechny porty přepínače nakonfigurovány ve
VLAN 1 a přepínač tedy bude akceptovat management provoz ze všech portů.
Administrátoři většinou požadují oddělení síťového a uživatelského provozu. Doporučenou praktikou u
řízení síťových zařízení (přepínače a směrovače) je vytvoření několika logických sítí – pro uživatelská data a pro data
administrátorů. Management VLAN by neměla přenášet žádná data uživatelů. Také je důležité, aby tato management
VLAN byla obsažen v seznamu VLAN, které jsou propagovány pomocí VTP procesu. Takto oddělený provoz
pomáhá chránit síťovou infrastrukturu proti útokům ze sítí uživatelů. Dále je vhodné změnit výchozí číslo
management VLAN z jedničky na jiné.

2.2.3.

Spanning-Tree Protocol

Spanning-Tree Protocol je protokol druhé vrstvy, který pomocí speciálních algoritmů umožňuje odhalovat
smyčky ve fyzické topologii a zabránit těmto smyčkám v negativním ovlivňování sítě. STP vytváří bezsmyčkovou
síťovou strukturu, která se skládá z jednotlivých větví celé sítě druhé vrstvy. Smyčky v síti mohou vzniknout
z mnoha důvodů. Obvykle jsou výsledkem pokusu o vytvoření redundantního spojení a mohou také být způsobeny
chybami v konfiguraci. Následující tři technologie se používají se spojení s STP:

BackboneFast
BackboneFast je vlastnost přepínačů Catalyst, která se spustí v případě, že tzv. RootPort nebo blokovaný port
obdrží BPDU od sousedního nadřazeného přepínače. Toto BDPU identifikuje jeden přepínač jako Root Bridge a
jako Designated Bridge. Ve chvíli, kdy přepínač obdrží BPDU znamená to, že přepínač není přímo připojen
k RootPortu a že spojení spadlo. Konfigurace této funkce je velice jednoduchá:
Switch#configure terminal
Switch(config)#spanning-tree backbonefast
Switch(config)#end
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PortFast
SPT PortFast je funkce přepínačů Catalyst, která zajistí, že port přepínače poté, co detekoval link, přeskočí
fáze SPT Listening a Learning a přepne se okamžitě do stavu Forwarding. Tuto funkci lze využít pouze na portech,
do kterých jsou připojeny koncové stanice.
Za běžného stavu se port po připojení zařízení přepne do stavu Listening. Po vypršení časového limitu
Forward Delay se port přepne do stavu Learning. Ve chvíli, kdy časový limit Forward Delay vyprší podruhé se port
přepne buď do stavu Forwarding nebo Blocking. Pokud je na přepínači povolena funkce PortFast, port se do stavu
Forwarding přepne okamžitě – obvykle během cca 2 vteřin po zapojení kabelu. Pokud je PortFast zapnuto a bude
detekována smyčka, port se přepne do stavu Blocking. Konfigurace této funkce je následující:
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface fastethernet <interface number>
Switch(config-if)#spanning-tree portfast
Switch(config-if)#end

UplinkFast
UplinkFast urychluje výběr nového Root Portu ve chvíli, kdy spadne link nebo celý přepínač a nebo ve chvíli,
kdy se STP překonfiguruje samo. Stejně jako u PortFast, i zde se port přepne okamžitě do stavu Forwarding. Tato
funkce je využitelná především u přepínačů umístěných na přístupové vrstvě na kraji sítě, není vhodné pro páteřní
přepínače. Výsledkem použití této funkce je rychlejší konvergence a po spadnutí přímí linky mezi dvěma přepínači.
Dále je tato funkce vhodná pro zajištění rozdělení zátěže v případě více cest mezi dvěma přepínači. Konfigurace této
funkce je následující:
Switch#configure terminal
Switch(config)#spanning-tree uplinkfast
Switch(config)#end

2.3.

Zabezpečení síťové vrstvy

Směrovače pracují na třetí vrstvě a jejich směrovací rozhodování jsou prováděna na této vrstvě. Zabezpečení
síťové vrstvy je velice důležité, především v sítích, kde fungují dynamické směrovací protokoly (např. RIP, EIGRP
nebo OSPF). Nejbezpečnější je statické směrování – směrovače, které tento typ směrování používají je nulové riziko,
že se pomocí podvrhnutých směrovacích tabulek omezí funkčnost sítě. V zabezpečených sítích se tedy používá
autentikace směrovacích protokolů, filtrování cest a sumarizace směrovacích cest.

2.3.1.

Konfigurace ověřování u protokolu RIP

Existují dvě verze směrovacího protokolu RIP: verze 1 a 2. RIP verze 1 ověřování směrovacích informací
nepodporuje. Oproti tomu RIP verze 2 podporuje ověřování jak pomocí čistého textu, tak pomocí MD5.
Konfigurace ověřování u protokolu RIP verze 2 je jednoduchá. Základní konfigurace je shrnuta do následujících
několika kroků:


V globálním konfiguračním módu zvolit název řetězce sloužící jako heslo příkazem key-chain
<jméno>. Po zadání tohoto příkazu vstoupíme do konfiguračního módu klíče.



Určit číslo klíče příkazem key <číslo>. Lze nakonfigurovat i více klíčů. U každého klíče je nutné
určit řetězec samotného klíče příkazem key-string <řetězec>.



Nakonfigurovat periodu, ve které budou klíče odesílány a přijímány. To se provede pomocí následujících
příkazů:

accept−lifetime

<starttime>

{infinite|end−time|duration}

a

send−lifetime <starttime> {infinite|end−time|duration}.


V konfiguračním módu rozhraní zapnout ověřování RIP updatů pomocí příkazu ip

rip

authentication key-chain <název klíče>. Volitelně lze nakonfigurovat ověřování
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pomocí MD5. To se provede příkazem ip rip authentication mode md5 v konfiguračním
módu rozhraní. Výpis konfigurace a debug příkazů je uveden v příloze 3.

2.3.2.

Konfigurace ověřování u protokolu EIGRP

Ověřování paketů u protokolu EIGRP je podporováno ve verzi IOS 11.3 a vyšší. Ověřování u EIGRP je
podobné ověřování u protokolu RIP v2 s tím rozdílem, že EIGRP podporuje pouze ověřování pomocí MD5.
Chybějící ověřování pomocí čistého textu není na závadu, protože EIGRP je proprietární protokol Cisca a
nepředpokládá se, že by tento protokol používala síťová zařízení jiných výrobců. Kroky při konfiguraci ověřování
EIGRP updatů jsou podobné jako konfiguraci ověřování u RIP v2:


V globálním konfiguračním módu zvolit název řetězce sloužící jako heslo příkazem key-chain
<jméno>. Po zadání tohoto příkazu vstoupíme do konfiguračního módu klíče.



Určit číslo klíče příkazem key <číslo>. Lze nakonfigurovat i více klíčů. U každého klíče je nutné
určit řetězec samotného klíče příkazem key-string <řetězec>.



Volitelně lze nakonfigurovat periodu, ve které budou klíče odesílány a přijímány. To se provede pomocí
následujících příkazů: accept−lifetime <starttime> {infinite | end−time |
duration}

a

send−lifetime

<starttime>

{infinite

|

end−time

|duration}.


V konfiguračním módu rozhraní zapnout ověřování EIGRP updatů pomocí příkazu ip eigrp
authentication key-chain eigrp <číslo autonomního systému> <název
klíče>.

Volitelně lze nakonfigurovat ověřování pomocí MD5. To se provede příkazem ip

eigrp

authentication mode eigrp <číslo autonomního systému> md5 v konfiguračním módu
rozhraní. Výpis konfigurace a debug příkazů je uveden v příloze 4.

2.3.3.

Konfigurace ověřování u protokolu OSPF

Směrovací protokol OSPF podporuje dvě verze ověřování: čistý text a MD5. Ověřování pomocí čistého textu
by mělo být použito pouze v případě, kdy sousední zařízení nepodporují bezpečnější ověřování pomocí MD5.
Konfigurace ověřování pomocí OSPF paketů obnáší tyto kroky:


V konfiguračním módu rozhraní pomocí příkazu ip ospf authentication-key <key>
specifikovat heslo, které se pro ověřování použije.



Vstoupíme do konfiguračního režimu OSFP pomocí příkazu router ospf <číslo procesu>.
Zde zadáme příkaz area <číslo area-id> authentication – tím máme pro danou areu
povoleno ověřování pomocí čistého textu.

Konfigurace ověřování pomocí MD5 obnáší tyto kroky:


V konfiguračním módu rozhraní povolíme ověřování OSPF paketů pomocí MD5 následujícím příkazem:
ip ospf message-digest-key <id klíče> md5 <klíč>. Parametr id klíče
umožňuje změnu hesla bez nutnosti ověřování vypnout.



Vstoupíme do konfiguračního režimu OSFP pomocí příkazu router ospf <číslo procesu>.
Zde zadáme příkaz area <číslo area-id> authentication message-digest – tím
máme pro danou areu povoleno ověřování pomocí MD5.

Výpis konfigurace ověřování OSPF a příklady debug příkazů jsou uvedeny v příloze 5.
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2.4.

Filtrování směrovacích informací

Filtrování směrovacích informací umožňuje určit, které sítě bude směrovač propagovat ven na určitém
rozhraní směrem k jinému směrovači nebo naopak, které sítě bude od sousedních směrovačů na daném rozhraní
přijímat. Nejčastěji se filtrování používá k zajištění, aby byla daná síť přes dané rozhraní propagována. Tato funkce
umožňuje administrátorům zabránit šíření podvržených směrovacích tabulek. Filtrování lze nakonfigurovat dvěma
způsoby:


Filtrování příchozích informací – směrovač povoluje nebo zakazuje příjem směrovacích informací od
sousedních směrovačů a umístění těchto informací do směrovací tabulky.



Filtrování ochozích informací – směrovače povoluje nebo zakazuje šíření směrovacích informací na
ostatní směrovače v síti.

2.4.1.

Konfigurace filtrování příchozích informací

Kroky pro konfiguraci filtrování příchozích informací jsou tyto:


Pomocí přístupového seznamu povolit a zakázat specifické sítě, které se budou filtrovat.



V konfiguračním módu směrovacího procesu použít následující příkaz: distribute-list <číslo
přístupového seznamu> in <název rozhraní>.

V následujícím příkladu je nakonfigurován filtr příchozích směrovacích informací na směrovači B.
Konfiguraci směrovačů A a B je následující:

Router A:
interface Loopback0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
!
interface Loopback1
ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/0
ip address 10.10.12.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.252
!
router rip
version 2
network 10.0.0.0
network 192.168.10.0
no auto-summary

Router B:
interface Loopback0
ip address 10.10.13.1 255.255.255.0
!
interface Loopback1
ip address 10.10.14.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0
ip address 10.10.15.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0
ip address 192.168.10.2 255.255.255.252
!
router rip
version 2
network 10.0.0.0
network 192.168.10.0
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Výpisem směrovací tabulky na směrovači B zjistíme, že tento směrovač zná sítě ze směrovače A (tj. sítě
10.10.10.0 a 10.10.12.0). Směrovací tabulka na směrovači B vypadá takto:
Router-B#show ip route
C 10.10.13.0 is directly connected, Loopback0
C 10.10.14.0 is directly connected, Loopback1
C 10.10.15.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R 10.10.10.0 [120/1] via 192.168.10.1, 00:00:16, Serial0/0
R 10.10.11.0 [120/1] via 192.168.10.1, 00:00:16, Serial0/0
R 10.10.12.0 [120/1] via 192.168.10.1, 00:00:16, Serial0/0
V následující příkladu nakonfigurujeme směrovač B tak, aby sítě 10.10.10.0 a 10.10.11.0 nebyli umístěny do
směrovací tabulky tohoto směrovače. K tomu použijeme příkaz distribute-list <list number> in
<interface> aplikovaný na směrovací proces. Nová konfigurace směrovače B je tato:
interface Serial0/0
ip address 192.168.10.2 255.255.255.252
!
router rip
version 2
network 10.0.0.0
36
network 192.168.10.0
distribute-list 1 in Serial0/0
no auto-summary
!
access-list 1 permit 10.10.12.0
Pokud se znovu podíváme na směrovací tabulku směrovače B, tak zjistíme, že zakázané v přístupovém
seznamu 1 (tj. všechny sítě s výjimkou sítě 10.10.12.0) zde nejsou uvedeny:
Router−B#show ip route
C 10.10.13.0 is directly
C 10.10.14.0 is directly
C 10.10.15.0 is directly
R 10.10.12.0 [120/1] via

2.4.2.

connected, Loopback0
connected, Loopback1
connected, FastEthernet0/0
192.168.10.1, 00:00:16, Serial0/0

Potlačení propagace směrovacích informací

Abychom zamezili šíření specifických směrovacích informací skrze síť, musíme upravit odchozí směrovací
informace. To zajistíme příkazem passive-interface <název rozhraní> zadaným v konfiguraci
směrovacího procesu. Tento příkaz lze použít u všech IP směrovacích protokolů s vyjímkou EGP a BGP. Pokud je
rozhraní nakonfigurováno jako pasivní výše uvedeným příkazem, pak směrovač přes toto rozhraní neodesílá
směrovací informace ale stále na tomto rozhraní směrovací informace přijímá. Příklad konfigurace:
interface FastEthernet0/0
ip address 10.10.15.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0
ip address 192.168.10.2 255.255.255.252
!
router eigrp 50
passive-interface FastEthernet0/0
passive-interface Serial0/0

37

3.

ZABEZPEČENÍ
TRANSPORTNÍ
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3.1.

NA
A

VRSTVĚ

Přístupové seznamy

Zabezpečení komunikace na transportní vrstvě se provádí především pomocí přístupových seznamů. Je
možné použít standardní přístupové seznamy, které kontrolují pouze zdrojovou adresu třetí vrstvy. Širší využití mají
ale rozšířené přístupové seznamy, které kontrolují více parametrů a lze je použít pro filtrování provozu na základě
čísla portů.
Přístupové seznamy filtrují síťový provoz pomocí jednotlivých položek v seznamu a na základě těchto údajů
jsou pakety buď propuštěny dále nebo jsou zablokovány. Takto je zkontrolován každý paket, který projde rozhraním,
na němž je přístupový seznam aplikován. Kritérii přístupového seznamu může být zdrojová nebo cílová adresa nebo
protokol vyšších vrstev. Přístupové seznamy se konfigurují ve dvou krocích:


Vytvořit vlastní přístupový seznam.



Aplikovat tento přístupový seznam na konkrétní rozhraní v určitém směru (vstup/výstup).

Přístupový seznam je sekvence navazujících podmínek permit a deny, které se aplikují na IP adresu.
Směrovače nebo přepínače testují adresy oproti podmínkám v přístupovém seznamu pouze jednou – pokud narazí
na podmínku, které paket odpovídá, zbytek přístupového seznamu se již nekontroluje. Z tohoto důvodu je nutné
věnovat zvýšenou pozornost pořadí jednotlivých položek v seznamu. Na konci každého přístupového seznamu je
implicitní podmínka, která vše zakazuje – pokud tedy konkrétní paket není v přístupovém seznamu povolen, je
automaticky zahozen.
Editace přístupových seznamů vyžaduje zvýšenou opatrnost. Např. pokud administrátor smaže jeden záznam
přístupového seznamu, dojde ke smazání celého přístupového seznamu (neplatí pro jmenné přístupové seznamy).
Nejlepším způsobem editace číslovaných přístupových seznamů je zkopírování celého přístupového seznamu to
textového souboru, úprava a zpětné zkopírování zpět do směrovače nebo přepínače. Dále je nutné mít na vědomí, že
každá změna přístupového seznamu může negativně ovlivnit zabezpečení směrovače. Přístupové seznamy jsou
rozděleny do několika kategorií, které jsou uvedeny v následující tabulce:
Číslo přístupového seznamu
1 – 99
100 – 199
200 – 299
300 – 399
400 – 499
500 – 599
600 – 699
700 – 799
800 – 899
900 – 999
1000 – 1099
1100 – 1199
1200 – 1299
1300 – 1999
2000 - 2699

Popis
standardní přístupový seznam pro protokol IP
rozšířený přístupový seznam pro protokol IP
přístupový seznam – protokol type-code
přístupový seznam pro protokol DECNet
přístupový seznam pro protokol XNS
rozšířený přístupový seznam pro protokol XNS
přístupový seznam pro protokol AppleTalk
přístupový seznam pro 48-ti bitové MAC adresy
standardní přístupový seznam pro protokol IPX
rozšířený přístupový seznam pro protokol IPX
přístupový seznam IPX SAP
rozšířený seznam pro 48-ti bitové MAC adresy
přístupový seznam IPX summary
standardní přístupový seznam pro protokol IP
rozšířený přístupový seznam pro protokol IP

Tabulka 4: Čísla přístupových seznamů
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3.1.1.

Aplikace přístupových seznamů

Přístupové seznamy lze definovat i bez jejich aplikace na rozhraní. Teprve ve chvíli, kdy přístupový seznam
aplikujeme na rozhraní směrovače alespoň v jednom směru, začnou se pakety procházející tímto rozhraním a
směrem kontrolovat oproti přístupovému seznamu. Účinnost filtrování provozu také záleží na umístění
přístupového seznamu – např. provoz, který bude zakázán na vzdáleném počítači je vhodné zakázat co nejblíže
zdroji, protože je zbytečné zahltit síť provozem, který budu na konci cesty zahozen. Pravidla pro umístění
přístupových seznamů jsou následující:


Rozšířené přístupové seznamy – umístit co nejblíže ke zdroji zakazovaného provozu.



Standardní přístupové seznamy – umístit co nejblíže k cílovému zařízení.

Po určení obsahu přístupového seznamu je dalším krokem zvolení místa, kde se přístupový seznam bude
aplikovat. Při aplikaci musíme určit směr provozu. Následující příklad ukazuje přístupový seznam 101 aplikovaný na
ethernetové rozhraní směrovače:
Router#configure terminal
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config)#ip access-group 101 in
Router(config)#ip access-group 101 out
Přístupový seznam byl aplikován v obou směrech, což znamená:


Odchozí směr – provoz již prošel směrovačem a opouští směrovač na daném rozhraní.



Příchozí směr – provoz, který do směrovače vstupuje na daném rozhraní.

3.1.2.

Standardní přístupové seznamy

Existuje několik typů přístupových seznamů. Standardní přístupové seznamy patří mezi nejstarší. Tento typ
přístupových seznamů kontroluje provoz na základě zdrojových IP adres paketu. To je vhodné např. pro určení
rozsahu adresu, který bude povolen pro překlad adres (NAT). Příklad standardního přístupového seznamu:
access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.3.255
access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.10.11.0 0.0.0.255

3.1.3.

Rozšířené přístupové seznamy

Tento typ přístupových seznamů kontroluje jak zdrojovou, tak cílovou IP adresu paketu. Zároveň lze
definovat i porty transportní vrstvy, které mají být povolené/zakázané. Syntaxe příkazu je následující:
Router(config)#access-list access-list-number {permit | deny} protocol
source [source-mask destination destination-mask operator operand]
[established]
Příklad, který zakazuje přístup přes FTP ze sítě 172.16.4.0/24 do sítě 172.16.3.0/24:
Router(config)#access-list 101 deny 172.16.4.0 0.0.0.255 172.16.3.0
0.0.0.255 eq 21
Router(config)#access-list 101 permit ip 172.16.4.0 0.0.0.255 0.0.0.0
255.255.255.255
Dále je nutné přístupový seznam aplikovat na konkrétní rozhraní:
Router(config)#interface Ethernet0
Router(config-if)#ip access-group 101 in
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3.1.4.

Jmenné přístupové seznamy

Jmenné přístupové seznamy umožňují označovat standardní a rozšířené seznamy jménem namísto čísel.
Výhodou jmenných přístupových seznamů je možnost mazat jednotlivé položky – při vymazání jedné položky
nedojde ke smazání celého seznamu. Jmenné přístupové seznamy se používají v následujících případech:


Chceme zpřehlednit konfiguraci – jména lépe specifikují určení přístupového seznamu.



Máme nakonfigurováno více než 99 standardních a 100 rozšířených přístupových seznamů pro daný
protokol.

Před implementací jmenných přístupových seznamů musíme vzít na vědomí následující:


Jmenné přístupové seznamu jsou podporovány od verzi IOS 11.2.



Nelze použít stejné jméno pro více přístupových seznamů – ani seznamy jiného typu nesmějí mít stejný
název.

Pojmenování přístupového seznamu se provede pomocí následujícího příkazu:
Router(config)#ip access-list {standard | extended} jméno
V konfigurační módu přístupového seznamu je pak nutné definovat jednu nebo více podmínek, které povolují
nebo zakazují provoz:
Router(config {std- | ext-}nacl)#deny {source [source-wildcard] | any}
Router(config {std- | ext-}nacl)#permit {source [source-wildcard] | any}
Ve všech typech přístupových seznamů je vhodné si děla poznámky. Stejně jako si dobří programátoři dělají
poznámky o tom, co který blok programu provádí, pojmenování přístupových seznamů zvyšuje jejich přehlednost.
Díky poznámkám lze jednoduše zjistit, co která část přístupového seznamu provádí. K popisu slouží klíčové slovo
remark. Po zadání tohoto klíčového slova je možné zadat až 100 znaků, které popisují položky přístupového
seznamu. Při použití poznámek je nutné zadat popis před zadáváním jednotlivých položek přístupového seznamu –
jen tak zajistíme, že popisek bude ve výpisu konfiguraci uveden jako první. V dlouhých přístupových seznamech je
možné použít poznámek více. Příklad okomentovaného přístupového seznamu:
access-list
access-list
access-list
access-list
access-list
access-list
access-list
access-list
access-list
access-list
access-list

3.1.5.

101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101

remark --= Permit SMTP on 172.16.0.1 for host 10.0.0.1 =-permit tcp host 10.0.01 host 172.16.0.1 eq 25
deny tcp any host host 172.16.0.1 eq 25
remark --= Deny SNMP to network 172.16.0.0/24 =-deny udp any 172.16.0.0 0.0.0.255 eq 161
deny udp any 172.16.0.0 0.0.0.255 eq 162
deny tcp any 172.16.0.0 0.0.0.255 eq 161
deny tcp any 172.16.0.0 0.0.0.255 eq 162
remark --= Permit http/https for network 172.16.0.0/24 =-permit tcp 172.16.0.0 0.0.0.255 any eq http
permit tcp 172.16.0.0 0.0.0.255 any eq https

Časově omezené přístupové seznamy

Dnešní síťové politiky definující zabezpečení sítě vyžadují více než jen statické porovnávání zdrojových a
cílových adres a protokolů. V některých případech je nutné definovat, že konkrétní provoz je dostupný např. pouze
během pracovní doby nebo povolit uživatelům přístup k určitým síťovým prostředkům pouze ve vyhrazenou dobu.
Tento problém lze vyřešit pomocí časově omezených přístupových seznamů, které jsou podporovány od verze IOS
12.0.1(T). Základem těchto přístupových seznamů je příkaz time-range, který má mnoho výhod:


Povoluje/zakazuje přístup uživatelů k síťovým prostředkům.



Umožňuje jemnější nastavení bezpečnostních politik.



Rozšiřuje funkčnost směrovacích a frontovacích politik.



Umožňuje dynamicky regulovat funkčnost kvality služby (QoS) během dne.
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Při konfiguraci časově omezených přístupových seznamů postupujeme takto:
1. nadefinujeme název tzv. time-range:
router(config)#time-range time-range-name
V konfiguračním módu time-range pomocí příkazů periodic, absolute nebo jejich kombinací určíme,
kdy bude funkce aktivní. Je možné definovat více příkazů periodic v jedné time-range. Příkaz absolute je
povolen pouze jeden. Klíčové slovo periodic specifikuje týdně opakující se začátek a konec události u timerange. Klíčové slovo absolute specifikuje absolutní začátek a konec time-range:
router(config-time-range)#periodic days-of-the-week hh:mm to[days-of-theweek] hh:mm
router(config-time-range)#absolute [start time date] [end time date]
Příkaz periodic akceptuje následující argumenty: Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Další možné hodnoty jsou daily (tj. od pondělí do
neděle), weekdays (tj. od pondělí do pátku) a weekend (tj. sobota a neděle).
2. opustíme konfigurační mód time-range:
router(config-time-range)#exit
Time-range mohou používat pouze rozšířené přístupové seznamy protokolu IP a IPX. Time range umožňují
administrátorovi definovat kdy jsou příkazy permit a deny aktivní.
Níže je uveden příklad konfigurace přístupového seznamu STRICT, který má dvě time-range:


NO-HTTP – zakazuje web traffic v pracovní dny od 8 do 18 hodin



UDP-YES – povoluje veškerý UDP provoz v pracovní dny od 12 do 20 hodin

Router#configure terminal
Router(config)#time-range NO-HTTP
Router(config-time-range)#periodic weekdays 8:00 to 18:00
Router(config-time-range)#exit
Router(config)#time-range UDP-YES
Router(config-time-range)#periodic weekend 12:00 to 20:00
Router(config-time-range)#exit
Router(config)#ip access-list extended STRICT
Router(config-ext-nacl)#deny tcp any any eq http time-range NO-HTTP
Router(config-ext-nacl)#permit udp any any time-range UDP-YES
Router(config-ext-nacl)#deny udp any any range netbios-ns netbios-ss
Router(config-ext-nacl)#permit ip any any

3.1.6.

Přístupové seznamy typu lock-and-key

Lock-and-key je speciální vlastnost IOSu, která umožňuje uživatelům dočasně otevřít firewall bez omezení
dalších nakonfigurovaných bezpečnostních restrikcí. Tato vlastnost se konfiguruje pomocí zvláštního typu
rozšířených přístupových seznamů – dynamických přístupových seznamů.
Dynamické přístupové seznamy umožňují určeným uživatelům získat dočasný přístup ke chráněným
prostředkům z jakékoliv IP adresy. Při konfiguraci lock-and-key se změní existují přístupový seznam na rozhraní tak,
že povolí IP adrese určitého uživatele dosáhnout cílové stanice. Poté, co se uživatel odpojí, lock-and-key vrátí
přístupový seznam do původního stavu.
Pro to, aby lock-and-key pracovalo, se uživatel musí nejdříve na směrovač dostat telnetem. Při přihlašování
zadá uživatel svoje uživatelské jméno a heslo a konkrétní IP adresu. Pokud ověření na směrovači proběhne
v pořádku, IP adrese uživatele může být přidělen dočasný přístup skrz směrovač. Dynamický přístupový seznam
automaticky rozliší velikost povoleného přístupu.
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Použití lock-and-key
Lock-and-key je vhodné použít ve dvou následujících situacích:


chceme umožnit bezpečný přístup uživateli (nebo skupině uživatelů) ke chráněné síti z Internetu. Lockand-key ověří uživatele a umožní mu omezený přístup skrz firewall směrovače ale pouze pro konkrétního
hosta nebo podsíť a pouze po omezenou dobu.



chceme určitým uživatelům na vzdálené síti umožnit přístup na hosta v podnikové síti. Lock-and-key
vyžaduje ověření jména a hesla uživatele před tím, než jim router povolí přístup ke chráněným zdrojům.

Funkci lock-and-key lze tedy shrnout do několika bodů:
1. Uživatel naváže pomocí telnetu spojení se směrovačem, který má firewall nakonfigurovaný pro lock-andkey.
2. IOS obdrží paket telnetu a zeptá se uživatele na jméno a heslo. Poté proběhne ověření. Ověření
vzdáleného uživatele lze provést na směrovači nebo na AAA serveru (např. TACACS+ nebo RADIUS).
Po ověření jména a hesla se uživatel odpojí a software vytvoří dočasný záznam v dynamické přístupovém
seznamu. V závislosti na konfiguraci může být tento dočasný přístup omezen na rozsah sítí, ke kterým má
uživatel přístup.
3. Uživatel si vyměňuje data skrz díru v firewallu.
4. Po dosažení nakonfigurovaného časového limitu nebo při ručním vymazání administrátorem vymaže
operační systém směrovače údaje z dočasného přístupového seznamu.
Příklad konfigurace přístupového seznamu lock-and-key:
RTA(config)#access-list 101 permit tcp any host 192.168.1.1 eq telnet
RTA(config)#access-list 101 dynamic UNLOCK timeout 120 permit ip any any
RTA(config)#int s0
RTA(config-if)#ip access-group 101 in

3.1.7.

Reflexivní přístupové seznamy

Reflexivní přístupové seznamy mají možnost filtrovat síťový provoz na směrovači na základě informací
vyšších vrstev. Podobně jako argument established umožňují reflexivní přístupové seznamy povolit navázání
spojení zahájené uvnitř naší sítě a odmítnou spojení zahájené mimo naši síť. Oproti argumentu established ale
umožňují reflexivní přístupové seznamy provádět toto filtrování se všemi protokoly, ne jen s TCP. To je umožněno
reflexivním filtrováním – dynamickým porovnáváním příchozího provozu se vzorem odchozího provozu. Reflexivní
přístupové seznamy lze nadefinovat pouze pomocí pojmenovaných rozšířených přístupových seznamů IP. Číslované
přístupové seznamy tuto vlastnost nepodporují.
Schéma reflexivních přístupových seznamů je na následujícím obrázku:

Obrázek 10: Schéma reflexivních přístupových seznamů
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Příklad konfigurace reflexivního přístupového seznamu
Na obrázku na předchozí straně je zobrazeno schéma reflexivního přístupového seznamy u směrovače RTA.
Nejprve musíme definovat a aplikovat odchozí přístupový seznam, který bude reflektován. Reflekce bude generovat
položky reflexivního přístupového seznamu:
RTA(config)#ip access-list extended OUTBOUND
RTA(config-ext-nacl)#permit ip any any reflect INVITED-TRAFFIC
RTA(config-ext-nacl)#exit
RTA(config)#interface serial0
RTA(config-if)#ip access-group OUTBOUND out
Výše uvedené příkazy vytvoří pojmenovaný rozšířený přístupový seznam nazvaný OUTBOUND. Tento
seznam obsahuje položky, které vytvoří reflexivní přístupový seznam INVITED-TRAFFIC. Položky pro
INVITED-TRAFFIC budou generovány dynamicky na základě reflekcí toku ochozích dat.
Dále je nutné nakonfigurovat vstupní přístupový seznam, který bude porovnávat příchozí provoz (tj. provoz
přicházející z Internetu) s daným reflexivním přístupovým seznamem:
RTA(config)#ip access-list extended INBOUND
RTA(config-ext-nacl)#evaluate INVITED-TRAFFIC
RTA(config-ext-nacl)#exit
RTA(config)#interface serial0
RTA(config-if)#ip access-group INBOUND in
Příkaz v příkladu vytvoří pojmenovaný rozšířený přístupový seznam nazvaný INBOUND. Tento seznam
bude použit pro porovnávání příchozího provozu. Je zde možné definovat i další položky mimo zde uvedeného
příkazu evaluate. Tento příkaz evaluate říká směrovači, aby povolil pouze provoz splňující podmínky
reflexivního přístupového seznamu INVITED-TRAFFIC.
Je možné nakonfigurovat globální časový limit na jinou hodnotu než je výchozích 300 sekund:
RTA(config)#ip reflexive-list timeout 200
Při takto nakonfigurovaném reflexivním přístupovém seznamu představuje RTA propracovaný firewall.
Nicméně stále je omezený – žádný ze zde popsaných přístupových seznamů nemůže filtrovat provoz na základě
údajů nad čtvrtou vrstvou (např. na základě aplikací).

3.2.

Context-Based Access Control (CBAC)

Context-Based Access Control je sada bezpečnostních nástrojů, které umožňují filtrování paketů. CBAC
metoda filtrování paketů jde nad hlavičky třetí a čtvrté vrstvy a zkoumá datový obsah paketů. Oproti reflexivním
přístupovým seznamům CBAC pracuje dobře i s aplikacemi, u kterých dochází ke změnám portů během přenosu
(např. FTP).
CBAC nelze použít pro filtrování každého TCP/IP protokolu, ale je to vhodné řešení pro sítě používající
TCP nebo UDP aplikace. V mnoha případech se CBAC konfigurují pouze v jednom směru na jednom rozhraní, kdy
dosáhneme toho, že se do interní sítě vrací pouze provoz, který je součástí existujícího spojení. CBAC lze také
nakonfigurovat ve dvou směrech na jednom nebo více rozhraní. CBAC se konfiguruje v obou směrech, pokud mají
být sítě na obou stranách firewallu chráněné (např. extranet a intranet).
Stejně jako reflexivní přístupové seznamy lze CBAC nakofigurovat tak, aby filtroval všechny TCP a UDP
spojení bez inspekce protokolů aplikační vrstvy. CBAC lze také nakonfigurovat, aby efektivně pracoval
s následujícími protokoly aplikační vrstvy:
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Vrstva

Aplikační

Prezentační
Relační
Transportní
Síťová
Linková
Fyzická

Protokol
VDOLiveRCP (Sun RPC, not DCE RPC)
Microsoft RCP
FTP
TFTP
UNIX R-commands
SMTP
Java
SQL*Net
RTSP (RealNetworks)
H.323 (NetMeeting, ProShare, CU-SeeMe)
všechny TCP a UDP spojení bez ohledu na aplikační vrstvu
protokoly: TCP, UDP, ICMP, GRE, IGRP, EIGRP
filtrování na základě čísel zdrojových/cílových portů
protokol: IP
filtrování pomocí standardních přístupových seznamů
filtrování pomocí rozšířených přístupových seznamů
filtrování MAC adres
Tabulka 5: Protokoly podporované CBAC

Konfigurace inspekce protokolu aplikační vrstvy
Pro konfiguraci inspekce CBAC protokolu aplikační vrstvy (kromě RPC a Javy) se používá následující syntaxe
příkazu:
Router(config)#ip inspect name inspection-name protocol [timeout seconds]
V následující tabulce jsou uvedeny klíčová slova pro jednotlivé protokoly:
Aplikační protokol
CU-SeeMe
FTP
H.323
Microsoft NetShow
r-příkazy UNIXu
RealAudio

Klíčové slovo
cuseeme
ftp
h323
netshow
rcmd
realaudio

Aplikační protokol
SMTP
RPC
SQL*net
StreamWorks
TFTP
VDOLive

Klíčové slovo
smtp
rpc
sqlnet
streamworks
tftp
vdolive

Tabulka 6: Klíčová slovo pro jednotlivé protokoly u CBAC

Možnosti protokolu mohou být jeden nebo více argumentů. Je nutné opakovat tento příkaz pro každý
požadovaný protokol. Při vytváření jednoho inspection pravidle je nutné použít stejný název:
RTA(config)#ip inspect name FIREWALL http
RTA(config)#ip inspect name FIREWALL ftp
RTA(config)#ip inspect name FIREWALL udp
RTA(config)#interface s0
RTA(config-if)#ip inspect FIREWALL out
Výše uvedené příkazy vytvoří CBAC seznam pojmenovaný FIREWALL, který je aplikován na odchozí
spojení odcházející rozhraním Serial0. RTA bude kontrolovat odchozí provoz a vytvářet položky v dynamickém
přístupovém seznamu, které propustí příchozí provoz zpět do vnitřní sítě – samozřejmě pouze v případě, že se jedná
o spojení iniciované z chráněné sítě.
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4.
4.1.

NÁVRH

FIREWALLU

Funkce firewallu

Firewally mají za úkol zajistit bezpečnost sítě. Umožňují různým společnostem např. prodávat zboží na
internetu a zároveň poskytovat zabezpečení vnitřní sítě a ochranu této sítě před neautorizovaným přístupem zvenčí.
Tuto externí síť může představovat extranet vedoucí k obchodním partnerům nebo třeba internetová linka, skrze
kterou vzdáleně přistupují zaměstnanci společnosti. Z výše uvedeného pak vyplývá, že hraniční firewall je ideálním
místem pro filtrování provozu – lze ho nakonfigurovat přesně podle dané situace.
Na firewallech je běžně vypnuto směrování provozu – je tak lze zajistit, že veškerý provoz mezi interní a
externí sítí projde skrze firewall. Tím je umožněna kontrola všech síťových paketů firewallem. Dále pak je firewall
středem veškerých přístupů do chráněné sítě, čímž je usnadněno monitorování provozu. Běžné firewally spoléhají na
jednu ze tří následujících technologií:


Filtrování paketů – omezuje tok informací do chráněné sítě na základě statických informacích
uvedených v hlavičce paketu. Typickým příkladem jsou přístupové seznamy.



Proxy server – firewall je prostředníkem v komunikaci mezi interní a externí sítí.



Stavový firewall – kombinuje nejlepší z vlastností filtrování paketů a proxy serveru. Tento způsob
využívá např. PIX Firewall.

4.2.

Úvod do PIX Firewallu

PIX Firewall využívá následující technologie a vlastnosti:


Finese OS – jedná se o ne-UNIXový, bezpečný systém pracující v reálném čase. Největší výhodou
tohoto systému je, že není tak náročný na výkon procesoru jako běžné proxy servery.



Adaptive Security Algorithm (ASA) – implementuje stavový firewall do PIXu.



Cut-through proxy – pomocí této funkce lze ověřovat totožnost uživatelů jak u příchozího, tak
odchozího provozu. Výrazně se tak zvyšuje bezpečnost.



Filtrování protokolů aplikační vrstvy – bezpečná metoda analýzy paketů, kdy se informace o
jednotlivých protokolech aplikační vrstvy ukládají do zvláštní tabulky a porovnávají se s údaji, které jsou
povoleny administrátorem (např. stahování skriptů v jazyce Java apod.).

4.2.1.

Rodina PIX Firewallů

Rodina PIX Firewallů řady 500 je rozdělena do několika skupin, takže lze vybrat odpovídající zařízení pro
téměř každou síť. Aktuálně existuje následujících pět modelů:


PIX Firewall 501 – má jeden 10 BaseT port a vestavěný čtyřportový přepínač 10/100 Mbps.



PIX Firewall 506E – dva 10BaseT porty.



PIX Firewall 515E – modulární firewall, který umožňuje přidávat rozhraní podle potřeby (až čtyři
10/100 MBps porty).



PIX Firewall 525 – modulární firewall, který umožňuje přidávat rozhraní podle potřeby (až čtyři 10/100
/1000 MBps porty).



PIX Firewall 535 – podporuje FastEthernet a GigabitEthernet.

Modely 515E, 525 a 535 mají integrovaný VPN modul, který urychluje VPN komunikaci. Detailní informace
o PIX Firewallech jsou uvedeny v tabulce na následující straně.
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Tabulka 7: Porovnání jednotlivých modelů PIX Firewall

4.2.2.

Administrativní módy PIX firewallu

PIX Firewall obsahuje řadu příkazů, které jsou identické s příkazy systému IOS používaného u směrovačů
Cisco. Část příkazů je ale vlastních. PIX Firewall pracuje s pěti administrativními přístupovými módy:


Neprivilegovaný režim – tento mód je dostupný při prvním přihlášení k firewallu. Jsou zde povoleny
základní příkazy a příkazový řádek začíná znakem >.



Privilegovaný režim – umožňuje měnit aktuální nastavení. Příkazový řádek začíná znakem #.



Konfigurační mód – tento režim má na začátku příkazového řádku uvedeno (config)# a umožňuje
měnit systémovou konfiguraci. Oproti systému IOS, všechny příkazy dostupné v privilegovaném a
neprivilegovaném režimu fungují i v tomto módu. Oproti systému IOS nemá PIX Firewall další
konfigurační pod-režimy (např. mód pro konfiguraci rozhraní nebo směrovacího procesu apod.).



Setup mód – tento režim umožňuje interaktivní nastavení firewallu. Tento režim je spuštěn ve chvíli, kdy
firewall nemůže najít během bootovacího procesu odpovídající konfigurační soubor. Lze ho také spustit
zadáním příkazu setup. Ukončení tohoto módu lze provést stisknutím kláves Ctrl+Z.



Monitorovací režim – příkazový řádek začíná monitor>. Do tohoto režimu lze vstoupit po provedení
příkazu break během nabíhání systému. Tento speciální režim umožňuje administrátorovi aktualizovat
operační systém (např. stažením z TFTP serveru).

4.2.3.

Základní konfigurační příkazy PIX Firewallu

Existuje pět základních příkazů, které umožňují základní funkce firewallu:


nameif – přiřazuje jméno každému hraničnímu rozhraní a nastavuje úroveň zabezpečení (s vyjímkou
tzv. inside a outside rozhraní, které jsou pojmenované už ve výchozím stavu.



interface – určuje typ hardware, nastavuje rychlost a spouští funkci rozhraní.



ip address – příkaz, který se používá pro konfiguraci IP adresy a masky každého rozhraní firewallu.



nat – specifikuje překlad interních adres na jednu nebo několik veřejných adres. Pokud je tento příkaz
použit s klíčovým slovem global, musí být na definován rozsah (pool) adres, pomocí kterého se překlad
provádět.



route – příkaz slouží ke konfiguraci statických směrovacích záznamů. Ve výchozím nastavení směruje
PIX jen přímo připojení sítě – pokud chceme směrovat i jiné sítě, musíme je zadat do směrovací tabulky.
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Další obecné a často používané příkazy jsou:


name – umožňuje konfiguraci seznamu mapování adres ve stylu jméno-IP adresa.



clock – nastaví aktuální čas na firewallu.



ntp server – synchronizuje čas firewallu s externím NTP serverem.

4.2.4.

Kontrola stavu PIX Firewallu

Níže jsou popsány základní příkazy, které slouží ke kontrole stavu PIX Firewallu. Tyto příkazy se nejčastěji
používají pro monitorování a řešení problémů.


show memory – vypíše velikost paměti a dostupnou paměť.



show version – vypíše verzi operačního systému, jak dlouho firewall běží, typ procesoru, typ paměti
flash, karty s rozhraním, sériové číslo a aktivační klíč.



show ip address – vypíše adresy přiřazené jednotlivým rozhraním.



show interfaces – jeden z nejobecnějších a nejčastěji používaných příkazů. Tento příkaz vypíše
jednotlivá rozhraní firewallu a informace o nich. Je to jeden z prvních příkazů, který by se měl použít pro
kontrolu konektivity.



show cpu usage – vypíše zatížení procesoru.



ping – příkaz identický s příkazem ping na směrovačích. Pomocí něho je možné, zda má PIX Firewall
konektivitu nebo zda je dostupný z venku.

4.3.

Konfigurace PIX Firewallu

4.3.1.

Překlad síťových adres (NAT)

PIX Firewall podporuje NAT – především z těchto dvou hlavních důvodů:


NAT šetří veřejné IP adresy – je možné „schovat“ celou síť za jednu veřejnou adresu.



NAT je dalším krokem v zabezpečení sítě, protože neumožňuje venkovním počítačům přistupovat do
vnitřní sítě a zjistit tak topologii a adresní schéma vnitřní sítě. Útočníci pak mají ztíženou pozici při
vyhledávání konkrétních zařízení.

4.3.2.

Typy překladu síťových adres

PIX Firewall podporuje následující čtyři typy překladu síťových adres:

Dynamic inside NAT
Překládá adresy koncových stanic na lépe zabezpečeném rozhraní na IP adresu (nebo rozsah IP adres) na
méně zabezpečeném rozhraní. To umožňuje sdílet veřejné IP adresy a zároveň skrýt interní adresy z dohledu
veřejného internetu. Na následujícím obrázku je zobrazena právě tento typ překladu:

Obrázek 11: Příklad dynamic inside NAT
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Statis inside NAT
Umožňuje permanentní mapování IP adres na jednom zabezpečeném rozhraní typem jeden-k-jednomu na
druhém, méně zabezpečeném rozhraní. To umožňuje přístup na vnitřní koncové stanice bez prozrazení aktuálních
IP adres.

Dynamic outside NAT
Překládá adresy hostů na méně zabezpečeném rozhraní na rozsah adres na více zabezpečeném rozhraní. Tato
metoda je vhodná zejména pro kontrolu, které adresy jsou dostupné na vnitřním rozhraní firewallu a pro připojení
privátních sítí, u kterých se IP adresy překrývají.

Static outside NAT
Umožňuje permanentní mapování IP adres na jednom méně zabezpečeném rozhraní typem jeden-k-jednomu
na druhém, více zabezpečeném rozhraní.

4.4.

Attack guards

Attack guards jsou zvláštní funkcí PIX Firewallu. Pokud je na firewallu nakonfigurujeme, budou chránit síť
před různým typem útoků. PIX Firewall umožňuje ochranu před těmito typy útoků:


e-mail



útoky vedené na základě DNS



útoky pomocí fragmentace paketů



útoky s přístupem



záplava SYN paketů

4.4.1.

Mail guard

Mail guard poskytuje zabezpečení, které chrání před zneužitím interního SMTP serveru z venkovní sítě. Tato
funkce umožňuje umístit mail server do interní sítě bez obav, že bychom byli vystaveni bezpečnostním problémům,
které existují v některých implementacích poštovních serverů.
Mail guard omezuje SMTP příkazy, které mohou skrze PIX Firewall projít – na mail projdou pouze SMTP
příkazy specifikované v RFC 821 v sekci 4.5.1. Jedná se o nejzákladnější a relativně bezpečné příkazy. Jiné příkazy,
které představují určité riziko pro server nebo interní síť jsou zakázány. Povoleny jsou tyto příkazy:


HELO



MAIL



RCPT



DATA



RSET



NOOP



QUIT

Ve výchozím nastavení kontroluje PIX Firewall veškerý provoz na portu 25. Pokud máme SMTP server na
jiném portu než 25, je nutné specifikovat tento port příkazem fixup protocol smtp – je tak zajistíme
kontrolu SMTP provozu na jiném než výchozím portu.

4.4.2.

DNS guard

Při dotazech na DNS server se mohou koncové stanice obracet na DNS server několikrát za sebou. Funkce
DNS guard rozezná odchozí DNS dotaz a umožní průchod zpět pouze první odpovědi na konkrétní dotaz. Všechny
ostatní odpovědi ze stejného zdroje jsou zahozeny. V běžném stavu PIX Firewall ukončí UDP spojení po uplynutí
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nastavené doby nečinnosti (ve výchozím nastavení 2 minuty) – v případě použití DNS guard se spojení ukončí
okamžitě po přijetí odpovědi.
V případě, že se koncová stanice dotáže několika různých DNS serverů, spojení ke každému serveru je
udržováno separátně, protože každý požadavek je svým způsobem unikátní. Pokud tedy koncová stanice vytvoří tři
spojení na DNS server, pak PIX Firewall vytvoří tři různá spojení. Poté, co obdrží odpověď na každé spojení, ukončí
konkrétní spojení – neukončí i zbývající spojení.

4.4.3.

Frag guard

V IP sítích představuje fragmentace rozdělení velkého paketu na několik menších částí tak, aby je bylo možné
bez problémů přenést sítí. Pro fragmentaci existuje řada důvodů, nicméně lze ji zneužít i k provedení DoS útoku
(např. teardrop.c – viz první kapitola). Frag guard usnadňuje ochranu před tímto typem útoků – PIX Firewall je
schopen odhalit anomálie ve fragmentaci a zredukovat vliv těchto útoků na síť.
Frag guard kontroluje každý IP fragment, zda je kompletní a kontroluje integritu fragmetovaných paketů.
Tato kontrola se provádí proto, že každý fragment zabere určitou část paměti a v případě útoků by mohlo dojít
k zahlcení koncové stanice. Veškeré neobvyklé fragmenty paketů a anomálie jsou ukládány do systémového logu.
Příkaz fragment umožňuje řízení fragmentace paketů a vylepšuje kompatibilitu s protokolem NFS. NFS je
aplikace typu klient/server, která umožňuje ukládat data na vzdáleném systému tak, jako by se jednalo o místní disk.
Protože se zde přenáší velké pakety, nastává zde fragmentace velice často. Ve velkém počtu sítí je nutné věnovat
funkčnosti NFS při spojení přes PIX Firewall velkou pozornost, protože jinak může dojít k častým problémům
s přenosem dat.
Funkce Frag guard je na PIX Firewallu ve výchozím stavu zapnuta, takže není nutné ji spouštět extra
příkazem. Správnou funkci tohoto příkazu lze zajistit řadou doplňkových voleb.

4.4.4.

AAA flood guard

Útoky typu DoS jsou postaveny na teorii, že intenzivní přetížení prostředků omezí přístup oprávněným
uživatelům ke službám. Jako příklad lze uvést AAA (Authentication, Authorization a Accounting), což je systém
sloužící k ověřování uživatelů a řídící přístup uživatelů k síťovým zdrojům. Útok na tuto službu spočívá v zaslání
velkého počtu autorizačních požadavků, takže dojde k přetížení AAA serveru. Obranou je použití funkce PIX
Firewallu, které zabraňuje přetížení AAA prostředků.
Příkaz floodguard slouží právě k obraně proti útoků na AAA. Pokud PIX Firewall detekuje vysoký počet
příchozích nebo odchozích požadavků na ověření uživatele (uauth), aktivně sníží TCP spojení. Ve chvíli, kdy jsou
povolené počty TCP spojení vyčerpány, začne PIX Firewall logovat chybové zprávy a zároveň dojde k řízení TCP
provozu. V tomto režimu se řídí TCP provoz podle příznaků v TCP paketu a pakety se odbavují v tomto pořadí:


Timewait



FinWait



Embryonic



Idle

4.4.5.

SYN flood guard

Útoky se záplavou paketů SYN (označované také jako záplava TCP nebo half-open spojení) jsou obecné typy
DoS útoků proti IP serverům. Tyto útoky začínají tím, že útočník naváže spojení z neexistujících zdrojových IP adres
nebo IP adres ze sítě, kde se nachází koncová stanice. Útok je veden tak, že cílový hostitel je zahlcen SYN pakety
z podvržené IP adresy. Protože SYN pakety jsou prvním krokem při navazování TCP spojení, odpoví napadený
hostitel pakety SYN-ACK na podvrženou adresu. Protože SYN-ACK pakety jsou poslány na neexistující adresu,
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napadená stanice čeká na odpověď – tj. na odpovídající ACK paket, který však nikdy nedorazí. Výsledek je, že
napadený stroj je zahlcen velkým množstvím napůl navázaných spojení (nebo embryonic) a přestane být dostupný
pro legitimní provoz. Pokud vhodným způsobem omezíme počet takto napůl otevřených spojení, začne PIX Firewall
další takovéto požadavky zahazovat.
Pokud používáme překlad adres, pak je počet napůl navázaných spojení nastaven ve výchozím stavu na nulu,
což znamená že je povolen neomezený počet spojení. Maximální počet spojení závisí na zakoupené licenci pro PIX
Firewall, minimální počet je 1. Pravidlo pro určení maximálního počtu spojení je počet licencí – 30% (např. pro
100.000 licencí nastavit počet na max. 70.000 spojení). U pomalejších systémů by mělo být snížení ještě větší.
Maximální počet spojení se liší podle použitého modelu PIX Firewallu, hodnoty jsou následující:


PIX 501 – 20.000



PIX 506 – 50.000



PIX 515E – 175.000



PIX 525 – 650.000



PIX 535 – 1.000.000



FWSM – 1.000.000

V případě statických překladů je vhodné nastavit maximální počet spojení na 128, protože mnoho serverů
zvládá maximálně 128 napůl navázaných spojení v jeden okamžik.
K ochraně před záplavou paketů SYN slouží příkazy static a nat. Příkaz static se používá k ochraně
vnitřních koncových stanic před DoS útokem a příkaz nat slouží k ochraně externích koncových stanice před
útokem. Oba příkazy fungují tak, že omezují počet napůl navázaných spojení na nastavenou hodnotu. Počet spojení
se nastavuje pomocí argumentu em_limit – příklad konfigurace:
PIXFirewall#
PIXFirewall(config)#static (dmz,outside) 192.168.1.10 172.16.1.2 10000 1000
PIXFirewall(config)#nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 10000 1000

4.5.

Konfigurace

V této podkapitole jsou uvedeny příklady konfigurací, které jsem navrhl pro zákazníky Contactelu. Tyto
konfiguraci většinou fungují jako firewall a jsou realizovány jak pomocí směrovačů Cisco a operačním systémem
IOS, tak pomocí PIX Firewallu.

4.5.1.

PIX Firewall – zakázat http, povolit IP

Tento zákazník má nastavené vnitrofiremní politiky tak, že zaměstnanci nemají povolen přístup k internetu.
Toto omezení je implementováno na PIX Firewallu, který zároveň slouží pro připojení vzdálených uživatelů pomocí
VPN:
nameif ethernet0 outside sec0
nameif ethernet0 inside sec100
access-list acl_out deny tcp any any eq www
access-list acl_out deny tcp any any 443
access-list acl_out permit ip any any
access-group acl_out in interface inside
nat (inside) 1 10.0.0.0 255.255.255.0
global (outside) 1 192.168.0.20-192.168.0.254 netmask 255.255.255.0

4.5.2.

PIX Firewall – povolení přístupu na web server v DMZ

Zákazník má vlastní web server s aplikací pro elektronický obchod. Stanice mimo lokální segment musí být
schopné přistupovat k tomuto web serveru, ale zbytek sítě musí zůstat maximálně zabezpečený. Konfigurace, která
toto zajistí je následující:
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nameif ethernet0 outside sec0
nameif ethernet0 inside sec100
nameif ethernet0 dmz sec50
ip address outside 192.168.0.2 255.255.255.0
ip address inside 10.0.0.1 255.255.255.0
ip address dmz 172.16.0.1 255.255.255.0
static (dmz,outside) 192.168.0.11 172.16.0.2
access-list acl_out_dmz permit tcp any host 192.168.0.11 eq www
access-list acl_out_dmz deny ip any any
access-group acl_out_dmz in interface outside

4.5.3.

PIX Firewall – filtrování URL

Zákazník požaduje filtrování webového provozu z bezpečnostních důvodů a za účelem zvýšení efektivity
práce zaměstnanců. Toto nastavení je vhodné pro společnosti, které chtějí monitorovat a kontrolovat, na které
webové stránky mají uživatelé přístup. PIX Firewall sám o sobě filtrování provozu na základě URL neumožňuje,
spoléhá v těchto případech na externí server, kde jsou zakázaná URL nakonfigurována. PIX Firewall je schopen
pracovat třemi různými aplikacemi pro filtrování URL. Jedná se o tyto aplikace: Websense, N2H2 a SmartFilter.
Konfigurace PIX Firewallu je jednoduchá:
PIXFirewall(config)# url-server (dmz) host 172.16.0.3 timeout 10 protocol
TCP version 4
PIXFirewall(config)#filter url http 0 0 0 0 allow

4.5.4.

Směrovač Cisco – IPSec VPN a inspekce protokolů

Následující zákazník má centrálu v Praze, která je připojena pronajatým okruhem. Dále má zákazník deset
poboček po celé republice připojené pomocí ADSL. Počítače na pobočkách používají klienta VPN od firmy Cisco –
tento software je odpovědný za zabezpečený přenos dat mezi danou pobočkou a centrálou. Další nakonfigurovanou
vlastností je inspekce protokolů. Konfigurace směrovače v centrále je následující:

IPSec VPN
crypto isakmp policy 1
hash md5
authentication pre-share
lifetime 3600
crypto isakmp key qwerty123456 address 194.108.136.373
!
crypto ipsec transform-set cm-transformset-1 esp-des esp-sha-hmac
!
crypto map cm-cryptomap local-address Serial0/0.500
crypto map cm-cryptomap 1 ipsec-isakmp
set peer 194.108.136.37
set transform-set cm-transformset-1
set pfs group1
match address 100
!
interface Tunnel2
description Tunnel to Hradec Kralove
ip address 10.10.0.1 255.255.255.252
ip mtu 1500
tunnel source 212.65.243.125
tunnel destination 194.108.136.37
access-list 100 remark --=== ADSL branch ===-access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.11.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.12.0 0.0.0.255

3

IP adresa směrovače připojeného k ADSL lince
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IOS protocol inspection
ip inspect name FW1 cuseeme timeout 3600
ip inspect name FW1 ftp timeout 3600
ip inspect name FW1 rcmd timeout 3600
ip inspect name FW1 realaudio timeout 3600
ip inspect name FW1 smtp timeout 3600
ip inspect name FW1 tftp timeout 30
ip inspect name FW1 udp timeout 15
ip inspect name FW1 tcp timeout 3600
ip inspect name FW1 h323 timeout 15
ip inspect name FW1 http timeout 3600
interface FastEthernet0/0
description LAN
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip inspect FW1 in

4.5.5.

Směrovač Cisco – PAT a paketový filtr

Zákazník má několik aplikací, které vyžadují vzdálený přístup, což vyžaduje přístup k serveru na lokální síti.
Zákazník nepožadoval veřejné IP adresy a veškeré spojení je tedy realizováno pomocí překladu portů.
ip nat translation tcp-timeout 3600
ip nat translation udp-timeout 250
ip nat translation port-timeout udp 69 15
ip nat inside source list 1 interface Loopback0 overload
ip nat inside source static udp 192.168.1.149 12000 194.108.235.252 12009
extendable
…
ip nat inside source static udp 192.168.1.149 12000 194.108.235.252 12000
extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.149 12000 194.108.235.252 12000
extendable
…
ip nat inside source static tcp 192.168.1.149 12000 194.108.235.252 12009
extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.1 22 194.108.235.252 22
extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.1 23 194.108.235.252 23
extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.1 32779 194.108.235.252 32779
extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.1 21 194.108.235.252 21
extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.1 20 194.108.235.252 20
extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.149 1433 194.108.235.252 1433
extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.149 5900 194.108.235.252 5900
extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.149 5800 194.108.235.252 5800
extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.149 80 194.108.235.252 80
extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.99 80 194.108.235.252 8080
extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.5 3389 194.108.235.252 3389
extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.5 3390 194.108.235.252 3390
extendable
ip nat inside source static 192.168.1.5 212.65.213.145
ip nat inside source static 192.168.1.6 212.65.213.146
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ip nat inside source static tcp 192.168.1.149 2107 194.108.235.252 2107
extendable
ip nat inside source static tcp 192.168.1.149 2106 194.108.235.252 2106
extendable
ip access-list extended From_internet
remark ========== Access from everywhere =================
permit ip any host 192.168.1.5
permit ip any host 192.168.1.6
permit ip host 160.218.176.232 any
permit tcp any 192.168.1.0 0.0.0.255 gt 1023 established
permit udp any 192.168.1.0 0.0.0.255 gt 1023
permit icmp any any echo-reply
permit icmp any any unreachable
permit ip 83.208.3.0 0.0.0.255 host 192.168.1.25
remark ========= VPN access ==================
permit ip 192.168.0.0 0.0.31.255 192.168.1.0 0.0.0.255
remark =========== Access to 192.168.1.1 =============
permit ip 193.165.208.152 0.0.0.7 host 192.168.1.1
permit ip 193.165.208.136 0.0.0.7 host 192.168.1.1
permit ip host 62.24.69.212 host 192.168.1.1
permit ip 83.208.3.0 0.0.0.255 host 192.168.1.1
permit tcp host 83.208.201.217 host 192.168.1.1 eq ftp-data
permit tcp host 83.208.201.217 host 192.168.1.1 eq ftp
permit tcp host 83.208.201.217 host 192.168.1.1 eq 22
permit tcp host 83.208.201.217 host 192.168.1.1 eq telnet
remark ============== Access to IP 192.168.1.149 and given port ==========
permit tcp any host 192.168.1.149 eq 2106
permit tcp any host 192.168.1.149 eq 2107
permit tcp host 62.245.102.236 host 192.168.1.149 eq www
permit tcp host 62.245.102.236 host 192.168.1.149 eq 1433
permit tcp host 62.245.102.236 host 192.168.1.149 eq 5800
permit tcp host 62.245.102.236 host 192.168.1.149 eq 5900
permit tcp host 62.245.102.236 host 192.168.1.149 range 12000 12009
deny
ip any any
interface Ethernet0
description LAN
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
ip access-group From_internet out
ip nat inside
service-policy input LM-MARK-DATA
no ip route-cache cef
no ip route-cache
no ip mroute-cache
full-duplex
no cdp enable
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5.
5.1.

ŠIFROVÁNÍ

A

VPN

Virtuální privátní sítě

Virtuální privátní sítě (VPN) poskytují vzdáleným uživatelům stejné síťové služby, jako by se tito uživatelé
nacházeli v lokální síti. Služby VPN pak obnáší ověřování, utajení a integritu dat. Rozlišujeme dva základní typy
privátních sítí:




LAN-to-LAN VPN – tento typ známý též jako site-to-site VPN se dělí do dvou skupin:
o

intranet VPN – umožňuje spojení např. centrály a poboček firmy

o

extranet VPN – umožňuje spojení firmy např. s dodavateli, obchodními partnery apod.

VPN se vzdáleným přístupem – umožňuje vzdálený přístup např. mobilním uživatelům nebo
zaměstnancům přistupujícím do interní sítě z domova, hotelu apod.

5.1.1.

Možnosti technologie VPN

Na obrázku jsou zobrazeny metody ochrany implementované na jednotlivých vrstvách. Při implementaci
zabezpečení na jedné vrstvě jsou automaticky chráněny i vrstvy vyšší. Nejflexibilnější řešení v tomto ohledu nabízí
síťová vrstva, která je nezávislá jak na aplikaci, tak na protokolu.

Obrázek 12: Možnosti technologie VPN

V minulosti bylo velice oblíbené šifrování na aplikační vrstvě, které je v některých případech používáno
i dnes. Nicméně toto řešení má velkou nevýhodu – každá aplikace musí mít vlastní mechanismus pro zabezpečení.
Na čtvrté vrstvě OSI modelu se úspěšně používá pro zabezpečení přenášených dat technologie SSL (Secure
Socket Layer), která poskytuje soukromí, ověření a integritu TCP aplikacím. SSL je široce využíváno především
u aplikací pro e-commerci. Nevýhodou tohoto řešení je poměrně velká neflexibilita, složitá implementace a závislost
na konkrétní aplikaci. Tyto problémy řeší jedna z posledních technologií – Transport Layer Security (TLS).
V minulosti byla hojně využívána i ochrana nižších vrstev OSI modelu (především linkové vrstvy), která
spočívala v ochraně protokolu druhé vrstvy na nechráněné lince. Nevýhodou tohoto řešení je složitá implementace –
každá jednotlivá linka musí být chráněna a v rozsáhlých sítích je prakticky nemožné zabezpečit každou linku. Proto je
zabezpečení na linkové vrstvě proprietární a není příliš rozšířené. Z výše uvedených důvodů je síťová vrstva stala
nejpoužívanější co se zabezpečených přenosů týče.
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5.1.2.

Rozhraní tunnel

Rozhraní tunnel je speciální vlastnost síťového operačního systému IOS a představuje point-to-point spojení
mezi dvěma směrovači, které je realizované přes softwarové rozhraní. Pro koncového uživatele se takto
nakonfigurované spojení tváří jako jedna přímá linka a lze tak spojit dva směrovače např. přes Internet. Zde je nutné
upozornit na fakt, že toto rozhraní nelze zaměňovat za IPSec nebo L2TP tunely, které sice fungují jako tunely ale ne
jako rozhraní směrovače.
Mezi důležité vlastnosti rozhraní tunnel patří následující:


lze použít funkci ip unnumbered, ale ne ve spojení s protokolem IPSec



na rozhraní tunnel lze aplikovat přístupové seznamy



podporují QoS (vhodné např. pro VoIP)



v současné době nejsou podporovány tyto typy frontování – CAR, WFQ a WRED

5.2.

IPSec

IPSec je bezpečnostní protokol a algoritmus používaný pro zabezpečení dat na síťové vrstvě. Před
schválením specifikace IPSec používalo Cisco pro šifrování na třetí vrstvě vlastní protokol – Cisco Encryption
Technology (CET). Základy většiny šifrovacích protokolů jsou obecně popsány v RFC 2401. Tato norma definuje
zabezpečení různých IP spojení, způsoby poskytování integrity dat, ověřování, utajení a management klíčů.
IPSec se skládá ze dvou protokolů:


Encapsulating Security Payload (ESP) – tento protokol chrání přenášená data, ale už nešifruje
hlavičky paketů.



Authentication Header (AH) – tento protokol poskytuje ochranu celému datagramu. Tento protokol
také ověřuje integritu IP datagramu.

IPSec je podporován na zařízení Cisco řad 1600, 2x00, 36x0, 4x00, 5x00 a 7x00 s operačním systémem IOS
verze 12.0(x) a vyšší. Dále je pak podporován PIX Firewally, VPN klienty a koncentrátory. Tím je umožněno široké
použití v řadě různých scénářů.

5.2.1.

Site-to-site IPSec VPN s využitím pre-shared klíčů

Při konfigurace site-to-site VPN je potřeba provést následující kroky:

Krok 1
Určit politiky první fáze IKE. Tyto politiky se určují na základě počtu klientů a jejich umístění. Mezi
jednotlivé body plánování patří např:


zvolit metodu distribuce klíčů



zvolit autentikační metodu



určit IP adresy klientů a jejich názvy



zvolit ISAKMP politiky pro klienty

Konfigurace IKE se skládá z následující kroků:


zapnout/vypnout IKE pomocí příkazu crypto isakmp enable



vytvořit politiky IKE pomocí příkazu crypto isakmp policy



nakonfigurovat pre-shared klíče pomocí příkazů crypto isakmp key a associated



ověřit konfiguraci IKE pomocí příkazu show crypto isakmp policy
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Krok 2
Zvolit politiky druhé fáze IKE. To znamená určit detailní údaje o klientech – IP adresy, IPSec transform sety
a módy IPSec. V této fázi se všechny potřebné údaje sesbírají pomocí crypto mapy. Dále se nakonfigurují následující
údaje:


nakonfigurovat transform set pomocí příkazu crypto IPSec transform-set



nakonfigurovat globální dobu platnosti IPSec SA pomocí příkazu crypto IPSec securityassociation lifetime



nakonfigurovat kryptovací přístupový seznam pomocí příkazu access-list



nakonfigurovat crypto mapu pomocí příkazu crypto map



aplikovat crypto mapu na zdrojové/cílové rozhraní pomocí příkazů interface a crypto map

Krok 3
Kontrola aktuální konfigurace – pomocí příkazů show running-configuration, show isakmp
[policy] a show crypto map.

Krok 4
Je nutné si ověřit, že síť a síťová konektivita je funkční – tuto kontrolu není radno podcenit, protože
nefunkční konektivita mezi klienty se stane velkým zdrojem různých problémů. Základní konektivitu lze ověřit
příkazem ping. Ke kontrole funkce protokolu IPSec a ISAKMP lze použít řadu show, clear a debug příkazů.
Pro testování konfigurace IPSec jsou vhodné následující příkazy:


show crypto isakmp



show crypto IPSec transform set



show crypto IPSec sa



show crypto map



debug crypto IPSec



debug crypto isakmp

Krok 5
Zajistit, aby přístupové seznamy na hraničním směrovači byly kompatibilní s protokolem IPSec. Dále je nutné
ověřit, že hraniční směrovače a klienti IPSec mají na rozhraních povolen provoz protokolu IPSec. Tuto kontrolu lze
provést příkazem show access-lists.

Příklad konfigurace site-to-site VPN s pre-shared klíči
Na obrázku je zobrazen příklad topologie pro site-to-site VPN, která je realizována přes Internet.

Obrázek 13: Příklad topologie pro site-to-site VPN

Konfigurace obou směrovačů jsou uvedeny na následující straně:
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RouterA#show running-config
crypto ipsec transform-set mine esp-des
!
crypto map mymap 10 ipsec-isakmp
set peer 172.30.2.2
set transform-set mine
match address 110
!
interface ethernet0/1
ip address 172.30.1.2 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
crypto map mymap
!
access-list 110 permit tcp 10.0.1.0 0.0.0.255 10.0.2.0 0.0.0.255
RouterB#show running-config
crypto ipsec transform-set mine esp-des
!
crypto map mymap 10 ipsec-isakmp
set peer 172.30.1.2
set transform-set mine
match address 101
!
interface ethernet0/1
ip address 172.30.2.2 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
crypto map mymap
!
access-list 101 permit tcp 10.0.2.0 0.0.0.255 10.0.1.0 0.0.0.255

5.2.2.

Site-to-site
certifikátů

VPN

realizovaná

pomocí

digitálních

Konfigurace RSA podpisů se skládá z pěti hlavních kroků. První krok je stejný jako v případě pre-shared
klíčů:

Krok 1 – příprava IKE a IPSec
Určit politiky první fáze IKE. Tyto politiky se určují na základě počtu klientů a jejich umístění. Mezi
jednotlivé body plánování patří např:


zvolit metodu distribuce klíčů



zvolit autentikační metodu



určit IP adresy klientů a jejich názvy



zvolit ISAKMP politiky pro klienty



zkontrolovat kompatibilitu přístupových seznamů s protokolem IPSec

Krok 2 – konfigurace podpory CA
Konfigurace podpory CA obnáší nastavení jména směrovače a domény, vygenerování klíčů, zvolení CA,
ověření a vyžádání síťových certifikátů. Tento krok představuje následující body:


Krok 1 – zjistit využití paměti NVRAM – tento krok je volitelný. Do paměti NVRAM se ukládají
certifikáty a tzv. Certificate Revocation Lists (CRLs). Ve většině problémů nepředstavuje tento krok žádné
problémy, nicméně při velkém počtu CRL uložených na směrovači může dojít k zaplnění paměti
NVRAM.
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Krok 2 – nastavit datum a čas na směrovači – pro správnou komunikaci s CA serverem musí mít
směrovač nastaven aktuální čas. Nastavení se provede pomocí příkazů clock timezone a clock
set.



Krok 3 – konfigurace názvu směrovače a jména domény – pomocí příkazů hostname a ip
domain-name.



Krok 4 – vygenerování páru RSA klíčů – příkazem crypto key generate rsa usage
keys.



Krok 5 – deklarace CA – pomocí globálního příkazu crypto ca trustpoint <název>.



Krok 6 – ověření CA – pomocí příkazu crypto ca authenticate <název>.



Krok 7 – vyžádání certifikátu – pomocí příkazu crypto ca enroll name.



Krok 8 – uložení konfigurace – pomocí příkazu write memory



Krok 9 – monitorování a kontrola funkce CA – volitelný krok, lze provést příkazem crypto ca
trustpoint

<název>.

Kontrola

se

provede

pomocí

příkazů

show

crypto

ca

certificate a show crypto key mypubkey | pubkey-chain.

Krok 3 – konfigurace IKE pro IPSec
Tento krok se skládá ze spuštění IKE, vytvoření politik IKE a kontroly konfigurace.

Krok 4 – konfigurace IPSec
Tento krok obnáší určení transform setů, vytvoření kryptovacích přístupových seznamů, vytvoření položek
crypto map a aplikace crypto map na rozhraní.

Krok 5 – kontrola funkce
Pomocí příkazů show a debug zkontrolovat, zda šifrování funguje a odhalit případné problémy. Použít lze
tyto především tyto příkazy:


show crypto isakmp policy



show crypto IPSec transform set



show crypto IPSec sa



show crypto map



debug crypto IPSec



debug crypto isakmp



debug crypto key-exchange



debug crypto pki

5.3.

VPN se vzdáleným přístupem

VPN se vzdáleným přístupem umožňuje zabezpečený přístup do firemní sítě pro vzdálené uživatele jako jsou
např. mobilní uživatelé nebo zaměstnanci pracující doma. Rozlišujeme dva druhy VPN se vzdáleným přístupem:


client-initiated – vzdálený uživatel naváže zabezpečené spojení do firemní sítě pomocí VPN klienta.



NAS-initiated – vzdálený uživatel naváže spojení k poskytovateli Internetu na přístupový server (NAS).
Tento server poté naváže zabezpečené spojení s firemní sítí. Výhodou tohoto řešení je podpora více
uživatelů.

VPN se vzdáleným přístupem jsou zaměřené především na mobilní uživatele. V minulosti se tento typ
připojení řešil pomocí vytáčeného přístupu. S rozvojem mobilního připojení, různých bezdrátových sítí a xDSL
technologií je vhodnější přistupovat do privátních sítí přes Internet.

58

Pro řešení VPN se vzdáleným přístupem nabízí Cisco kompletní řešení nazvané Cisco Easy VPN. Toto řešení
se skládá ze dvou hlavních částí:


Cisco VPN Easy Server – tato funkce umožňuje směrovačům, PIX Firewallům a koncentrátorům Cisco
VPN 3000 fungovat jako site-to-site VPN nebo VPN se vzdáleným přístupem přičemž vzdálené zařízení
musí použít Cisco Easy VPN Remote. Pomocí této technologie je zaručeno, že vzdálený počítač bude mít
vždy k dispozici aktuální politiky, které jsou centrálně spravované v centrále firmy.



Cisco Easy VPN Remote – tato funkce umožňuje fungovat jako klient VPN sítě. Použití tohoto klienta
minimalizuje požadavky na konfiguraci VPN ve vzdálené lokalitě.

Jak Easy VPN pracuje
Vzdálený uživatel pomocí Easy VPN Remote naváže spojení s VPN Easy Serverem. Během navazování
spojení si klient se serverem vyměňují následující informace:


zařízení se autentikuje pomocí IKE



uživatel se autentikuje pomocí IKE Extended Authentication



stáhnout se VPN politiky pomocí Mode Configuration



vytvoří se IPSec SA



Easy VPN Server akceptuje SA



Easy VPN Server si vyžádá výměnu jmen a hesel



je spuštěn proces Mode Configuration



je spuštěn proces Revers Route Injection (RRI)



IKE dokončí spojení
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6.

PŘÍPADOVÁ
CONTACTEL

STUDIE:

Páteřní síť Contactelu má fyzickou topologii ve tvaru rozšířené hvězdy. Střed této sítě je umístěn v Praze.
Lokální sítě v pobočkách jsou navrženy buď jako hvězda nebo jako rozšířená hvězda.
Cílem této případové studie je vytvoření nového návrhu interní sítě Contactelu a navrhnout síť umožňující
bezpečnou komunikaci mezi pobočkami a centrálou a současně bylo možné využít výhod IP telefonie. V současnosti
jsou jednotlivé pobočky připojeny nezabezpečeným způsobem a každá pobočka má jinak řešenou poslední míli, jiné
CPE a konfiguraci. Po aplikaci této studie do praxe by všechny pobočky měly mít stejné hardwarové vybavení, verzi
softwaru a konfiguraci. Tím se zjednoduší správa celé sítě a řešení případných problémů. Poslední míle bude
navržena tak, aby bylo možné mezi pobočkami použít IP telefonii a veškerá komunikace probíhala v šifrované
podobě. Aby byla zajištěna maximální funkčnost, bude veškeré síťové vybavení (směrovače, přepínače, hlasové
brány apod.) od firmy Cisco.
Pokud jde o samotné pobočky – Contactel má pobočky v Plzni, Liberci, Brně, Ostravě a Olomouci. Dále má
několik obchodních zastoupení – konkrétně v Písku, Karlových Varech a Ústí nad Labem. Existují jisté rozdíly mezi
připojením poboček a obchodních zastoupení, které budou popsány později.

6.1.

Připojení poboček

Pobočky v Plzni, Brně, Ostravě a Olomouci jsou umístěny v budově, které slouží zároveň jako přípojné místo
páteřní sítě Contactelu. V těchto případech budou směrovače lokálních sítí připojené pomocí ethernetové přípojky
přímo do páteřního směrovače. Pobočka v Liberci je umístěna mimo budovu s páteřními zařízeními, takže
konektivita do této pobočky bude přivedena bezdrátovým okruhem o kapacitě 2 Mbps od firmy Coprosys.
Síťové služby a IP telefonii budou jednotlivým pobočkám zprostředkovávat následující směrovače Cisco:


Cisco 1721 – datová komunikace. Tyto směrovače budou mít dva FastEthernetové porty, VPN modul a
operační systém s podporou protokolu IPSec.



Cisco 1751V – hlasová komunikace. Tyto směrovače budou vybavené dvěma FastEthernetovými porty a
dvěmi analogovými hlasovými rozhraními (FXS) pro připojení faxů. Operační systém bude podporovat
přenos hlasu přes IP sítě.

Jak již bylo zmíněno, liberecká pobočka má jinou topologii, u které je poslední míle realizována bezdrátovým
spojem od společnosti Coprosys. Rádiový spoj pracuje ve veřejném pásmu 10 GHz a je postaven na technologii
MicroLAN. Tento bezdrátový okruh je ukončen sériovým rozhraním ve směrovači Cisco 1751V. Všechny
směrovače mají maximální dostupnou kapacitu paměti RAM (tj. 96 MB) a flash (tj. 32 MB). Konfigurace jednotlivých
směrovačů je shrnuta v následující tabulce:
Paměť
Verze operačního systému IOS
RAM/flash
Pobočky Plzeň, Brno, Ostrava, Olomouc
Cisco 1721
96 MB/32 MB c1700-k9o3sy7-mz.123-13.bin
Směrovač

Cisco 1751V

96 MB/32 MB

c1700-ipvoice-mz.123-13.bin

Pobočky Liberec
Cisco 1721
96 MB/32 MB

c1700-k9o3sy7-mz.123-13.bin

Cisco 1751V

c1700-ipvoice-mz.123-13.bin

96 MB/32 MB

Rozšiřující
karty
WIC-1ENET
WIC-1ENET
VIC2-2FXS
WIC-1ENET
WIC-1T
WIC-1ENET
VIC2-2FXS

Tabulka 8: Konfigurace směrovačů na pobočkách
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6.1.1.

Zapojení směrovačů

Jak již bylo naznačeno dříve, konektivita do pobočkových směrovačů bude přivedena ethernetovým kabelem
nebo pomocí sériové linky (v případě Liberce). Fyzická topologie poboček je na následujícím obrázku:

Obrázek 14: Fyzická topologie poboček Plzeň, Brno, Ostrava a Olomouc

Mezi páteřním přepínačem a pobočkovými směrovači jsou dva ethernetové kabely (o rychlosti 100 Mbps).
U pobočkových směrovačů jsou tyto linky ukončeny ve vestavěných rozhraních FastEthernet0. Do rozšiřujícího
slotu 1 v pobočkových směrovačích bude nainstalována karta WIC-1ENET, které bude představovat link na
pobočkový přepínač.
Stejně jako směrovače i přepínače jsou od firmy Cisco. Použity budou dva modely: Catalyst 2950-12 a 295024. Rozdíl mezi těmito modely je v počtu FastEthernetových portů. Dva porty na pobočkovém přepínači budou
fungovat v tzv. trunking módu, tj. budou tvořit propojení mezi směrovačem. Budou nakonfigurovány dvě VLAN –
jedna pro hlasový a jedna pro datový provoz (vzniknou tak vlastně dvě nezávislé lokální sítě). Porty na přepínačích
lze rozdělit do těchto tří skupin:


port 1 – propojení na směrovač Cisco 1721



port 2 – propojení na směrovač Cisco 1751V

Přepínače Catalyst 2950-12:


porty 3-7 – VLAN 10 pro pracovní stanice



porty 8-12 – VLAN 11 pro IP telefony

Přepínače Catalyst 2950-24


porty 3-13 – VLAN 10 pro pracovní stanice



porty 14-24 – VLAN 11 pro IP telefony

Topologie na pobočce v Liberci je mírně odlišná. Tato pobočka je připojena bezdrátovým 2 Mbps okruhem
pracujícím v pásmu 10 GHz. Tato linka je ukončena rozhraním X.21 a toto rozhraní je připojeno do směrovače
Cisco 1751V, který má za tímto účelem nainstalovanou rozšiřující kartu WIC1-T ve slotu 0.
Tento směrovač funguje jako hraniční pro libereckou pobočku. Směrovač má dva analogové porty pro faxy a
dvě ethernetová rozhraní, které jsou využity následujícím způsobem:


Vestavěné rozhraní FastEthernet0 – nakonfigurováno pro IP telefony (VLAN 11) a je připojeno přímo
do pobočkového přepínače Catalyst 2950-12/2950-24.



Rozhraní Ethernet1/0 – rozšiřující karta nainstalovaná ve slotu 1 – tvoří point-to-point spojení mezi
směrovači Cisco 1751V a Cisco 1721.

Topologie zapojení liberecké pobočky je na obrázku na následující straně.
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Obrázek 15: Topologie sítě v liberecké pobočce

Ve všech pobočkách jsou na směrovačích Cisco1721 ukončeny tunely pro šifrovanou komunikaci mezi
pobočkami a pražskou centrálou. Směrovače Cisco 1751V a 1721 jsou propojeny napřímo kříženým UTP kabelem.
Ethernetové porty na směrovači Cisco 1721 mají následující funkci:


Vestavěné rozhraní FastEthernet0 – nakonfigurováno pro pracovní stanice (VLAN 10) a je připojeno
přímo do pobočkového přepínače Catalyst 2950-12/2950-24.



Rozhraní Ethernet1/0 – rozšiřující karta nainstalovaná ve slotu 1 – tvoří point-to-point spojení mezi
směrovači Cisco 1751V a Cisco 1721.

Kabeláž ve všech pobočkách je realizována pomocí běžných UTP kabelů kategorie 5. Všechny pobočky jsou
umístěny v pronajatých prostorách, kde je strukturovaná kabeláž již nainstalována. Ve všech pobočkách by kabeláž
měla splňovat normu IEEE 802.3af – tedy napájení po ethernetu. Tato vlastnost zřejmě zůstane nevyužita, protože
zvolené přepínače z finančních důvodů napájení po ethernetu neumožňují. Všechny IP telefony jsou tedy napájeny
pomocí vlastního napájecího adaptéru.
Ve všech pobočkách jsou všechna síťová zařízení umístěna v uzamykatelném racku. V tomto rozvaděči je
umístěn záložní zdroj elektrické energie a v případě Liberce i rádiová jednotka pro bezdrátovou linku. Tato rádiová
jednotka je propojena s anténou na střeše optickým kabelem.
Lokální síť v pražské centrále je větší a komplikovanější než v případě ostatních poboček. Centrála firmy je
umístěna v osmi patrové budově. Centrum celé sítě (tzv. MDF) je umístěno na pátém patře. Na každém patře je pak
vyhrazena speciální místnost (tzv. IDF), kde jsou umístěny rozvody pro dané patro a síťová zařízení. Horizontální
kabeláž používá UTP kabely kategorie 5, v některých případech jsou nově položeny kabely kategorie 6 kvůli zavádění
gigbitového ethernetu. Propojení MDF a IDF je realizováno pomocí optických kabelů. Zjednodušená topologie
lokální sítě v Praze je na následujícím obrázku.

62

Obrázek 16: Topologie LAN v pražské centrále

V technologické místnost na každém patře jsou umístěny dva přepínače Catalyst 2950-48. Tyto přepínače jsou
určeny pro připojení pracovních stanice na daném patře. Přepínače na jednotlivých patrech jsou pomocí optického
kabelu připojeni do centrálního přepínače Catalyst 3550-48, který bude před začátkem realizace „nové“ sítě
Contactelu nahrazen vyšší řadou – konkrétně modelem Catalyst 4650. Tento nový přepínač bude přímo připojen do
hlavního směrovače, který představuje směrovač Cisco 7205. Tento směrovač má následující funkce:


Komunikace mezi jednotlivými VLAN v centrále.



Směrování privátních sítí uvnitř intranetu.



Základní filtrování provozu (např. zabezpečení intranetových serverů apod.)



Ukončení tunelů z poboček.



Provádí překlad adres.



DHCP server.

Celý intranet včetně směrovače Cisco 7205 je chráněn firewallem CheckPoint. Tento firewall chrání intranet
před neautorizovaným přístupem z Internetu, provádí překlad adres a určuje demilitarizovanou zónu. V této DMZ
jsou umístěny různé servery – např. email, web a servery, které slouží zákazníkům a musí být dostupné z Internetu
(např. objednávkový systém apod.).
V centrále se počítá s použitím IP telefonů, nicméně v minimální míře. Důvodem jsou finance – nasazení IP
telefonů pro všechny zaměstnance by představovalo náklady ve výši cca 3 mil. Kč, což je v současné době
neakceptovatelné. Z tohoto důvodu se IP telefony nainstalují pouze v části technického oddělení a u několika
obchodních zástupců.

6.2.

IP adresace

Současná síť se skládá z několika nesouvisejících rozsahů IP adres. Kromě nepřehlednosti to přináší vysoké
nároky na správu (přístupové seznamy, oprávnění apod.). Je tedy nutné adresování sjednotit. Pro adresování
pracovních stanic a síťových zařízení uvnitř sítě se použijí privátní adresy třídy A – tedy rozsah 10.0.0.0/8. tento
adresní rozsah se rozdělí podle potřeby na konkrétní podsítě. Návrh na rozdělení na podsítě a odpovídající VLAN
jsou shrnuty v následující tabulce:
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Podsíť
10.0.1.0/24
10.0.2.0/24
10.0.3.0/24
10.0.4.0/24
10.0.5.0/24
10.0.6.0/24
10.0.7.0/24
10.0.8.0/24
10.0.9.0/24
10.0.10.0/24
10.0.11.0/24
10.0.12.0/24
10.50.0.0/24
10.51.0.0/28
10.51.0.16/28
10.51.0.32/28
10.51.0.48/28
10.51.0.64/28
10.52.0.0/29
10.52.0.8/29
10.52.0.16/29
10.100.0.0/24

VLAN
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
500
510
511
512
513
514

2

Použití adres
Adresy koncových stanic – finanční oddělení a marketing
Adresy koncových stanic – oddělení IT
Adresy koncových stanic – oddělení péče o zákazníla
Adresy koncových stanic – technické oddělení
Adresy koncových stanic – pobočka Plzeň
Adresy koncových stanic – pobočka Liberec
Adresy koncových stanic – pobočka Brno
Adresy koncových stanic – pobočka Olomouc
Adresy koncových stanic – pobočka Ostrava
Testovací adresy – oddělení IT
Testovací adresy – technické oddělení
Testovací adresy – NOC
Adresy pro IP telefony – centrála
Adresy pro IP telefony – pobočka Plzeň
Adresy pro IP telefony – pobočka Liberec
Adresy pro IP telefony – pobočka Brno
Adresy pro IP telefony – pobočka Olomouc
Adresy pro IP telefony – pobočka Ostrava
IP adresy pro obchodní zastoupení v Písku
IP adresy pro obchodní zastoupení v Karlových Varech
IP adresy pro obchodní zastoupení v Ústí nad Labem
management VLAN pro aktivní síťové prvky
Tabulka 9: Rozdělení IP adres

Další adresní rozsahy je možné použít v budoucnu. Veškeré adresy jsou směrované na směrovači Cisco 7205,
který je ve správě specialistů technického oddělení. V zásadě není problém použít další volný rozsah, nicméně
nasazení nového rozsahu je nutné konzultovat s administrátory, protože řada adres není zdokumentována (např.
právě díky testování).
IP adresy pro koncové stanice jsou přiřazovány DHCP serverem. Tento server běží na každém pobočkovém
směrovači Cisco 1721 a v Praze na směrovači Cisco 7205. Čas zapůjčení je nastaven na 48 hodin pro koncové stanice
a na 24 hodin pro IP telefony. Kromě IP adresy se přiděluje ještě brána, DNS a WINS servery, název a v případě IP
telefonů ještě IP adresa TFTP serveru. Adresa v každém podsíti jsou rozděleny takto:
IP adresy
10.x.x.0
10.x.x.1
10.x.x.2 – 10.x.x.49
10.x.x.50 – 10.x.x.254
10.x.x.255

Účel
Adresa sítě
Výchozí brána pro daný segment
Statické IP adresy (např. pro síťové tiskárny apod.)
Dynamicky přidělované IP adresy
Broadcast sítě
Tabulka 10: Rozdělení IP adres v jednotlivých podsítích

Všechny IP adresy z rozsahu přiděleného DHCP serverem (tj. 10.x.x.50-10.x.x.254) mají povolen přístup do
Internetu pomocí překladu adresu na firewallu CheckPoint. Na směrovači Cisco 7205 je aplikován paketový filtr,
který umožňuje komunikaci mezi koncovými stanicemi a servery (jako příklad lze uvést situaci, kdy pracovníci
technického oddělení mají omezen či zcela zakázán přístup na servery s účetnictvím apod.).

6.3.

Připojení obchodních zastoupení

Vedle poboček zmíněných výše má Contactel obchodní zastoupení v Písku, Karlových Varech a Ústí nad
Labem. Tyto malé pobočky nemají přímé připojení do páteřního směrovače. Připojení do intranetu Contactelu je
realizováno pomocí zabezpečených tunelů – v pobočce jsou tyto tunely zakončeny směrovačem Cisco 837.
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Konektivita do těchto obchodních zastoupení je realizována pomocí technologie ADSL v síti Českého
Telecomu. V budoucnu se předpokládá migrace na ADSL přes společnost Telenor – toto spojení má vyšší
kvalitativní parametry (např. bez agregace, garantovaná šířka pásma apod.) a je možné na této lince provozovat IP
telefonii. V době psaní této práce (přelom února/března 2005) je ADSL od Telenoru v testovací fázi pouze v Ústí
nad Labem.
Směrovače Cisco 837 použité pro připojení obchodních zastoupení mají vestavěný čtyřportový přepínač – což
dané pobočce bohatě dostačuje (v každé pobočce je pouze jeden obchodní zástupce). Směrovač Cisco 837 má
následující technické parametry:


Paměť RAM: 80 MB



Paměť flash: 24 MB



Použitá verze operačního systému: c837-k9o3sy6-mz.123-14.T.bin

6.4.

Konfigurace

Konfigurace jsou na všech směrovačích a přepínačích víceméně stejné – liší se pouze v IP adresách,
hodnotách pro SNMP nebo tel. číslech. Všechny směrovače a přepínače jsou dostupné protokolem telnet za účelem
vzdáleného přístupu. Konfiguraci lze rozdělit do několika skupin:


Základní konfigurace stejná pro všechna zařízení – konfigurace AAA, vzdáleného přístupu, časových
údajů a zabezpečení vzdáleného přístupu.



Konfigurace IPSec – pro šifrování dat.



Konfigurace VoIP – konfigurace pro hlasovou část sítě (tj. faxy a IP telefony)

6.4.1.

Základní konfigurace

version 12.3
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime localtime
service timestamps log datetime localtime
service password-encryption
no service finger
no service pad
no service udp-small-servers
no service tcp-small-servers
no service dhcp
no cdp run
no ip bootp server
no ip http server
no ip finger
no ip source-route
no ip gratuitous-arps
no ip identd!
hostname název_routeru
!
boot-start-marker
boot system flash: název souboru závisí na platformě zařízení
boot-end-marker
!
!
enable secret 5 $1$JoiG$qJQt#NBW7QN%6Zze343tWGV32R.
!
username manager password 7 0203FRWD104g8d2524fdsr95A7562632D
clock timezone CET 1
clock summer-time CEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
65

mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
aaa new-model
!
!
aaa authentication login default group tacacs+ local
aaa authentication enable default group tacacs+ enable
aaa authorization exec default group tacacs+ local
aaa authorization commands 0 default group tacacs+ local
aaa authorization commands 1 default group tacacs+ local
aaa authorization commands 2 default group tacacs+ local
aaa authorization commands 3 default group tacacs+ local
aaa authorization commands 4 default group tacacs+ local
aaa authorization commands 5 default group tacacs+ local
aaa authorization commands 6 default group tacacs+ local
aaa authorization commands 7 default group tacacs+ local
aaa authorization commands 8 default group tacacs+ local
aaa authorization commands 9 default group tacacs+ local
aaa authorization commands 10 default group tacacs+ local
aaa authorization commands 11 default group tacacs+ local
aaa authorization commands 12 default group tacacs+ local
aaa authorization commands 13 default group tacacs+ local
aaa authorization commands 14 default group tacacs+ local
aaa authorization commands 15 default group tacacs+ local
aaa accounting commands 0 default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 1 default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 2 default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 3 default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 4 default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 5 default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 6 default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 7 default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 8 default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 9 default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 10 default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 11 default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 12 default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 13 default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 14 default start-stop group tacacs+
aaa accounting commands 15 default start-stop group tacacs+
aaa session-id common
ip subnet-zero
no ip source-route
no ip gratuitous-arps
!
!
ip domain name ctt.cz
ip name-server 212.65.193.157
ip name-server 212.65.242.210
!
no ip bootp server
ip cef
ip audit po max-events 100
no ftp-server write-enable
!
interface Loopback0
ip address {veřejné IP adresy s maskou podsítě 255.255.255.255}
!
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interface Null0
no ip unreachables
!
interface Ethernet0
description Local Area Network
ip address 10.x.x.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
no ip unreachables
no ip directed-broadcast
no ip mask-reply
no cdp enable
!
interface FastEthernet0
description Line to backbone router
ip address {public PtP address}
load-interval 30
no ip redirects
no ip proxy-arp
no ip unreachables
no ip directed-broadcast
no ip mask-reply
speed 100
full-duplex
no cdp enable
!
ip classless
no ip forward-protocol udp netbios-ns
no ip forward-protocol udp netbios-dgm
ip tacacs source-interface Loopback0
no ip http server
no ip http secure-server
access-list 2 remark ---=== Enable telnet access ===--access-list 2 permit 10.0.11.0 0.0.0.255
access-list 7 remark ---=== Enable SNMP access ===--access-list 7 permit 10.0.11.35
access-list 7 permit 10.0.11.135
!
tacacs-server host 10.0.11.146
tacacs-server host 10.0.11.254
tacacs-server timeout 2
no tacacs-server directed-request
tacacs-server key 7 HD39084JDFWer34$fsjifkfaskj3478d
snmp-server community La3Foshiy348XrTn RO 7
snmp-server enable traps tty
!
line con 0
logging synchronous
stopbits 1
line aux 0
line vty 0 4
access-class 2
exec-timeout 30 0
history size 256
transport preferred none
transport input telnet
transport output telnet
!
ntp clock-period 17179878
ntp server 194.108.219.2
ntp server 194.108.219.3
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6.4.2.

Konfigurace IPSec

class-map match-all SET-VPN
description VPN traffic
match access-group name vpn
!
policy-map LM-MARK-DATA
class SET-VPN
set ip precedence 2
class class-default
set ip precedence 1
!
crypto isakmp policy 1
encr 3des
authentication pre-share
group 5
lifetime 28800
crypto isakmp key verysecurekey address 212.65.242.182
!
crypto ipsec transform-set vpn-prague2 ah-sha-hmac esp-3des esp-sha-hmac
!
crypto map eth0 local-address Ethernet0/1
crypto map eth0 3 ipsec-isakmp
description VPN - Praha vpn-prague-2
set peer 212.65.242.182
set transform-set vpn-prague2
match address 103
!
interface Tunnel0
description Line to VPN - Praha
ip unnumbered Ethernet0/1
tunnel source Loopback0
tunnel destination 212.65.242.182
crypto map eth0
!
interface Ethernet0/1
description LAN segment for PC
encapsulation dot1Q 1 native
ip address 10.x.x.1 255.255.0.0
ip helper-address 10.0.11.155
no ip proxy-arp
service-policy input LM-MARK-DATA
crypto map eth0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Tunnel0
ip route 212.65.242.182 255.255.255.255 (PtP adresa na páteřním směrovači)
!
ip access-list extended vpn
permit ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
permit ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
permit ip any 172.16.0.0 0.128.255.255
access-list 103 permit gre host {loopback 0 address} host 212.65.242.1824

4

IP adresa 212.65.242.182 je IP adresa loopbacku na směrovači Cisco 7205.
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6.4.3.

Konfigurace VoIP

ip dhcp pool dhcp1
description DHCP for IP phones
network 10.x.x.x 255.255.255.0
default-router 10.x.x.x
option 150 ip 194.212.247.101
option 66 ascii "194.212.247.101"
!
voice call send-alert
voice call carrier capacity active
!
!
voice class codec 1
codec preference 1 g729r8 bytes 40
!
class-map match-all VOICE
description Low latency - voice traffic
match ip precedence 5
!
policy-map LM-MARK-VOIP
class class-default
set precedence 5
!
policy-map LM-QOS
class VOICE
priority xxx
(v kbps, hodnota závisí na počtu IP telefonů)
class class-default
set precedence 1
!
gw-accounting aaa
acct-template callhistory-detail
suppress rotary
!
interface Loopback0
description Loopback for FXS ports
ip address {veřejné IP adresy s maskou podsítě 255.255.255.255}
h323-gateway voip interface
h323-gateway voip bind srcaddr {loopback IP address}
!
interface Loopback1
description Loopback pro IP telefony
ip address {veřejné IP adresy s maskou podsítě 255.255.255.255}
!
interface Ethernet0/1
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
!
interface Ethernet0/1.1
description IP phones
encapsulation dot1Q 1
ip address 10.x.x.1 255.255.255.0
ip nat inside
service-policy input LM-MARK-VOIP
!
ip nat inside source list 50 interface Loopback1 overload
!
ip access-list extended voice
permit ip any any precedence critical
permit tcp any range 1718 1720 any
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!
access-list 50 remark ---=== ACL for IP phones ===--access-list 50 permit 10.x.x.x 0.0.0.255
!
ip radius source-interface Loopback1
!
radius-server host 212.65.216.81 auth-port 1812 acct-port 1813
radius-server host 212.65.216.80 auth-port 1812 acct-port 1813
radius-server deadtime 30
radius-server key 7 38947IDFHfer#W3#8SI7&3KF887233KAH833
radius-server vsa send accounting
!
voice-port 2/0
echo-cancel coverage 32
no comfort-noise
cptone CZ
timeouts initial 30
timeouts interdigit 4
!
voice-port 2/1
echo-cancel coverage 32
no comfort-noise
cptone CZ
timeouts initial 30
timeouts interdigit 4
!
dial-peer voice 1 pots
huntstop
destination-pattern {tel. číslo pro fax 1}
port 2/0
!
dial-peer voice 2 pots
huntstop
destination-pattern {tel. číslo pro fax 1}
port 2/1
!
dial-peer voice 1001 voip
description International calls
destination-pattern 00T
voice-class codec 1
session target ipv4:194.108.2.3
ip qos dscp cs5 media
ip qos dscp cs5 signaling
no vad
!
dial-peer voice 1002 voip
description National calls
destination-pattern [23456789]........
voice-class codec 1
session target ipv4:194.108.2.3
ip qos dscp cs5 media
ip qos dscp cs5 signaling
no vad
!
dial-peer voice 1500 voip
description Emergency calls
destination-pattern 1T
translate-outgoing called 10
voice-class codec 1
session target ipv4:194.108.2.3
ip qos dscp cs5 media
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ip qos dscp cs5 signaling
no vad
!
dial-peer voice 2000 voip
description VOICE VPN
destination-pattern {čísla ostatních poboček}
translate-outgoing called 40
voice-class codec 1
session target ipv4:194.108.2.3
ip qos dscp cs5 media
ip qos dscp cs5 signaling
no vad

6.4.4.

Konfigurace směrovačů Cisco 837

vc-class atm ADSL512
ubr 602
oam-pvc manage
encapsulation aal5snap
!
interface Loopback0
description Loopback pro VPN
ip address {veřejné IP adresy s maskou podsítě 255.255.255.255}
!
interface ATM0/0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode auto
!
interface ATM0/0.1 point-to-point
description ADSL 512/256
ip address {veřejná PtP adresa}
ip nat outside
pvc x/y
{x/y je VCI/VPI – dáno poskytovatelem Telecom/Telenor}

6.4.5.

Konfigurace směrovače Cisco 7205

Konfigurace tohoto centrální směrovače je stejná jako u výše uvedených zařízení. Na tomto směrovači jsou
ukončeny tunely z pobočkových směrovačů – rozdíl je pouze v konfiguraci IP adres, kdy zdrojové a cílové adresy
jsou prohozené. Celá síť používá statické směrování – z bezpečnostních důvodů není použito dynamické směrování.
Na směrovači Cisco 7205 a pobočkových směrovačích běží DHCP server, který je nakonfigurován podle této
šablony:
ip dhcp excluded-address 10.x.x.1 10.x.x.49
ip dhcp pool Pobočka_název_pobočky
network 10.x.x.0 255.255.255.0
domain-name in.contactel.cz
dns-server 10.0.11.2 10.0.11.3 212.65.193.157
default-router 10.x.x.1
lease 48
DHCP server musí být spuštěn globálním příkazem service dhcp.
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ZÁVĚR
V mé bakalářské práci jsem se pokusil vysvětlit základy síťové bezpečnosti a zabezpečení sítě. Jak jsem
naznačil již v úvodu mé bakalářské práce, je prakticky nemožné popsat všechny možné síťové hrozby, bezpečnostní
nedostatky a obranu proti útokům. Celá má bakalářská práce vychází ze znalostí, které jsem získal ve společnosti
Contactel. Tyto znalosti odrážejí mé pracovní zkušenosti a procedury aplikované v Contactelu.
První kapitola mé bakalářské práce upozorňuje na možné bezpečnostní rizika a bezpečnostní nedostatky.
Záměrně jsem vybral typy útoků, které představují v dnešní době velkou část z celkového počtu všech
bezpečnostních problémů. Jedna podkapitola pojednává o útocích typu DoS (Denial of Service – odmítnutí služby),
které se objevují především v prostředí Internetu. Také jsou v této kapitola popsány základní kroky při návrhu
zabezpečené sítě a různé typy firewallů.
Ve druhé kapitole nazvané „Zabezpečení fyzické, linkové a síťové vrstvy“ popisuji zabezpečení na prvních
třech vrstvách OSI modelu. Zde je nutné upozornit na nutnost pečlivého zabezpečení fyzického přístupu k síťovým
zařízením. Řada síťových prvků má vestavěné různé procedury pro obnovu hesla (např. pokud administrátor heslo
zapomene). Pokud má útočník neomezený fyzický přístup k zařízení, může bez problémů získat plnou kontrolu nad
síťovým zařízením, měnit konfiguraci, instalovat zadní vrátka apod. Ve chvíli, kdy je zajištěna bezpečnost fyzické
vrstvy (a tím je míněno i např. zabezpečení kabelových vedení před neautorizovaným připojením např.
protokolového analyzátoru), jsou za chod sítě odpovědné vrstvy linková a síťová. Zde lze jen doporučit zabezpečit
linkovou síť např. pomocí VLAN. Vzdálený přístup k síťovému vybavení (např. pomocí telnetu, ssh nebo
management protokolů) je nejčastěji chráněn na síťové vrstvě – pomocí filtrování na základě zdrojové IP adresy.
Neméně důležité je zabezpečení směrovacích updatů a především správná funkce směrovacích protokolů.
„Zabezpečení transportní a aplikační vrstvy“ je název třetí kapitoly. Tato kapitola pojednává paketové filtry
(nazývané Access Control List – ACL), které se používají k filtrování provozu na směrovačích Cisco a firewallech
PIX. Jsou zde popsány různé typy přístupových seznamů a jejich použití. V podkapitole „Přístupové seznamy
Context-based“ je popsána technologie filtrování paketů na aplikační vrstvě (stateful packet inspection). Jsou zde
ukázány konfigurace, které se používají s síti Contactelu.
V podnikových sítích se používají různé typy hardwarových firewallů. Cisco má celou řadu těchto
specializovaných zařízení – PIX Firewall a právě na tato zařízení je zaměřena čtvrtá kapitola. PIX je velice
sofistikované síťové zařízení, které umožňuje VPN spojení nebo funguje jako stavový firewall. Popsal jsem zde
několik konfigurací, které jsem navrhl pro zákazníky Contactelu.
V dnešní době hrají důležitou roli systémy pro vzdálený přístup (např. mezi pobočkami a centrálou firmy
nebo mezi obchodními partnery) a šifrovanou komunikaci (např. přes Internet). Touto oblastí se zabývá pátá
kapitola, která pojednává šifrování a VPN. Opět jsem zde uvedl některé konfiguraci zákazníků jako příklad.
Poslední kapitola popisuje návrh budoucí privátní sítě Contactelu mezi centrálou a pobočkami. Cílem této
kapitoly je navrhnout privátní síť mezi centrálou v Praze a pobočkami v Plzni, Liberci, Brně, Ostravě a Olomouci.
Výsledkem by měl být návrh sítě, která bude schopná přenášet data, hlasové služby na bázi protokolu IP a
poskytovat určitou úroveň kvality služby (QoS). Celý návrh včetně konfigurací bude nejprve otestován
v „laboratorních podmínkách“. Toto testování by mělo pomoci odhalit případné nedostatky v návrhu a mohou se
objevit i případná vylepšení. Teprve po úspěšných testech se celá síť zrealizuje.
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PŘÍLOHA 1
SLABÁ

MÍSTA

SÍŤOVÉ

BEZPEČNOSTI
Slabá místa v konfiguraci
Nezabezpečené uživatelské
účty
Systémové účty se snadno
odhalitelnými hesly

Informace o uživatelských účtech mohou být přenášeny v nezabezpečené
podobě skrze síť – útočníci mohou jména a hesla zachytit.
Tento problém pramení z nevhodně zvolených (slabých hesel), která lze snadno
odhalit (např. jméno manželky/milenky/psa apod.)
Obecným problémem je zapnutý JavaScript ve webových prohlížečích, což
Nesprávně nakonfigurované
usnadňuje útoky pomocí JavaScriptu umístěného na nedůvěryhodných webových
internetové služby
stránkách.
Nebezpečná výchozí nastavení
Mnoho produktů používá výchozí hodnoty, které představují bezpečnostní rizika
síťových zařízení
(např. řetězce komunit u protokolu SNMP).
Bezpečnostní problémy může způsobit i samo zařízení, pokud je špatně
Nesprávně nakonfigurovaná
nakonfigurováno. Příkladem mohou být nevhodně implementované přístupové
síťová zařízení
seznamy, směrovací protokoly nebo řetězce komunit u protokolu SNMP.
Slabá místa bezpečnostních politik
Chybějící síťové politiky
Nepsané politiky nelze pořádně aplikovat a vynucovat jejich dodržování.
v písemné podobě
Politické boje v rámci firmy znesnadňují nasazení konzistentních bezpečnostních
Politika firmy
pravidel.
Špatně zvolená, snadno prolomitelná nebo výchozí hesla umožňují
Není aplikována logická
neautorizovaný přístup k síti.
kontrola přístupu
Nedostatečné monitorovací kapacity a vyhodnocování sesbíraných údajů
umožňuje pokračování útoků a zneužívání prostředků napadené sítě.
Instalace hardware a software a
Neautorizované změny v síťové topologii nebo instalace neschváleného
jejich změny nejsou v souladu
hardware zvyšuje riziko, že síť přestane být dostatečně chráněná.
se síť. bezpečnostními pravidly
Chybějící nebo nedostatečná opatření, která budou použita v případě útoku. V
Neexistující plán pro případ
tomto případě nastane během útoku chaos a panika, protože nikdo neví, co má
potíží
dělat.
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PŘÍLOHA 2
ŠIFROVANÁ
NEŠIFROVANÁ
V

A

HESLA

KONFIGURACI

Následující příklad zobrazuje konfiguraci směrovače, který má vypnuté šifrování hesel. V příkladu jsou
nakonfigurována celkem tři hesla: enable, heslo pro konzoly a heslo pro telnet:
SecureRouter#show running−config
!
enable password Cisco
!
line con 0
password Networking
!
line vty 0 4
password Security
!
Následující příklad zobrazuje příkazy nutné pro zapnutí šifrování hesel:
SecureRouter#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SecureRouter(config)#service password−encryption
SecureRouter(config)#end
SecureRouter#
Výsledek zapnutí šifrování hesel je v následujícím příkladu – každé heslo je nyní zašifrováno, takže místo
konkrétního hesle je zobrazen pouze řetězec znaků:
SecureRouter#show running−config
!
enable password 7 05280F1C2243
!
line con 0
password 7 04750E12182E5E45001702
!
line vty 0 4
password 7 122A00140719051033
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PŘÍLOHA 3
AUTENTIKACE PROTOKOLU
RIP
Konfigurace směrovače A – ověřování pomocí MD5 autentikace:
key chain systems
key 1
key−string router
!
interface Loopback0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/0
ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.252
ip rip authentication mode md5
ip rip authentication key−chain systems
!
router rip
version 2
network 10.0.0.0
network 192.168.10.0

Konfigurace směrovače B – ověřování pomocí MD5 autentikace:
key chain cisco
key 1
key−string router
!
interface Loopback0
ip address 10.10.12.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0
ip address 10.10.13.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0
ip address 192.168.10.2 255.255.255.252
ip rip authentication mode md5
ip rip authentication key−chain cisco
!
router rip
version 2
network 10.0.0.0
network 192.168.10.0
no auto−summary
Výpis příkazu debug ip rip zobrazuje příjem směrovacích informací mezi dvěma směrovači se
zabezpečením:
Router−A#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
Router−A#
RIP: received packet with MD5 authentication
RIP: received v2 update from 192.168.10.2 on Serial0/0
10.10.12.0/24 −> 0.0.0.0 in 1 hops
10.10.13.0/24 −> 0.0.0.0 in 1 hops
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PŘÍLOHA 4
AUTENTIKACE PROTOKOLU
EIGRP
Konfigurace směrovače A – ověřování pomocí MD5 autentikace:
key chain router-a
key 1
key-string eigrp
!
interface Loopback0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/0
ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.252
ip authentication mode eigrp 2 md5
ip authentication key-chain eigrp 2 router-a
!
router eigrp 2
network 10.0.0.0
network 192.168.10.0
no auto-summary
eigrp log-neighbor-changes

Konfigurace směrovače B – ověřování pomocí MD5 autentikace:
key chain router-b
key 1
key-string eigrp
!
interface Loopback0
ip address 10.10.12.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/0
ip address 10.10.13.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0
ip address 192.168.10.2 255.255.255.252
ip authentication mode eigrp 2 md5
ip authentication key-chain eigrp 2 router-b
!
router eigrp 2
network 10.0.0.0
network 192.168.10.0
no auto-summary
eigrp log-neighbor-changes
Výpis příkazu debug ip eigrp ve chvíli, kdy směrovač obdrží paket se správným klíčem:
Router−A#debug eigrp packet
EIGRP Packets debugging is on
(UPDATE, REQUEST, QUERY, REPLY, HELLO, IPXSAP, PROBE, ACK)
Router−A#
EIGRP: received packet with MD5 authentication
EIGRP: received packet with MD5 authentication
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PŘÍLOHA 5
AUTENTIKACE PROTOKOLU
OSPF
Konfigurace směrovače A – ověřování pomocí MD5 autentikace:
interface Loopback0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/0
ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.252
ip ospf message−digest−key 15 md5 miller
clockrate 64000
!
router ospf 60
area 0 authentication message−digest
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 10
network 10.10.11.0 0.0.0.255 area 11
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

Konfigurace směrovače B – ověřování pomocí MD5 autentikace:
interface Loopback0
ip address 10.10.12.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/0
ip address 10.10.13.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0
ip address 192.168.10.2 255.255.255.252
ip ospf message−digest−key 15 md5 miller
!
router ospf 50
area 0 authentication message−digest
network 10.10.12.0 0.0.0.255 area 12
network 10.10.13.0 0.0.0.255 area 13
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

Konfigurace směrovače A s vice klíči:
interface Loopback0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/0
ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.252
ip ospf message−digest−key 15 md5 miller
ip ospf message−digest−key 20 md5 ampaq
clockrate 64000
!
router ospf 60
area 0 authentication message−digest
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 10
network 10.10.11.0 0.0.0.255 area 11
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
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PŘÍLOHA 6
ČASOVÉ
Časový limit
Doba, po kterou software čeká u
TCP spojení.
Doba, po kterou bude TCP spojení
udržována po té, co firewall obdrží
FIN-exchange.
Doba, po kterou bude TCP spojení
udržována při neaktivitě (TCP idle
timeout).
Doba, po kterou bude UDP spojení
udržována při neaktivitě (UDP idle
timeout).
Doba, po kterou bude DNS name
lookup spojení udržována při
neaktivitě.
Počet existujících half-open spojení,
při kterých software začne mazat
half-open spojení.
Počet existujících half-open spojení,
při kterých software přestane mazat
half-open spojení.
Hodnota nový nenavázaných spojení,
při které začne software mazat halfopen spojení.
Hodnota nový nenavázaných spojení,
při které přestane software mazat
half-open spojení.
Počet existujících half-open TCP
spojení se stejnou cílovou adresou
hosta, při které začne software
zahazovat half-open spojení
směřujících na danou cílovou adresu
hosta.

LIMITY

CBAC

Příkaz
ip inspect tcp synwait-time
sekund

Výchozí hodnota
30 sekund

ip inspect tcp finwait-time
sekund

5 sekund

ip inspect tcp idle-time
sekund

3600 sekund
(1 hodina)

ip inspect udp idle-time
sekund

30 sekund

ip inspect dns-timeout sekund

5 sekund

ip inspect max-incomplete high
počet

500 spojení

ip inspect max-incomplete low
počet

400 spojení

ip inspect one-minute high
počet

500 spojení
/minutu

ip inspect one-minute low
počet

400 spojení
/minutu

ip inspect tcp max-incomplete
host počet block-time minutes

50 existujících halfopen spojení
0 minut
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