
Cisco Systems® has created the Cisco® SMB Class Secure Network Foundation so your

processes can become more automated, more intelligent and more secure. Yet Cisco designed

it all to be easier to understand, easier to implement, and most of all, easier to deliver new

savings and new growth for your business.

Following are just some of the results you can achieve for your company using the Cisco

SMB Class solutions:

• Protect your vital business assets against internal and external network threats.

• Help safeguard your customer data and comply with regulatory privacy requirements.

• Accelerate decision making, encourage collaboration, and streamline tasks by securely

extending access to information to employees in the office, at home or on the road.

• Strengthen customer loyalty through personalisation, collaboration, and customer-centric

services, and empower your employees to be more responsive to customers.

• Increase revenue opportunities with e-commerce.

• Keep costs in line with business growth by controlling operational expenses.

• Develop flexibility to deploy technology that can grow with you as your business 

needs change.

A secure network foundation to build your business on

Building the right network infrastructure can put small and medium-sized companies in a

powerful position to improve business resiliency and agility, enhance growth opportunities,

lower the cost of operations, and increase employee productivity. The Secure Network

Foundation is Cisco’s answer.

The Cisco SMB Class Secure Network Foundation offers customers an innovative systems

approach to converged business networks that dramatically simplifies operations, reduces

costs, and speeds time to productivity and profitability. The new integrated services routers,

combined with the award-winning family of Cisco Catalyst® switches and wireless access

points, further enhance the value of this integrated network system, and give SMBs the

opportunity to let their networks contribute more to the bottom line today.

The Cisco Secure Network Foundation comprises the following components:

The Integrated Services Router

At the heart of the Cisco SMB Class Secure Network Foundation is the new Cisco Integrated

Services Router. These new integrated services routers combine data, security and voice into 

a single resilient platform, which lets an SMB turn on the services it needs today, while

providing plenty of headroom for future growth. Cisco has tapped 20 years in leadership

and innovation to build these new routers from the beginning to deliver secure, concurrent

services – at wire speed – as fast as your wire can go. 

CISCO SMB CLASS SOLUTIONS –
SECURE NETWORK FOUNDATION

Sooner or later your

business will need a serious

network.The good news 

is, you do not need to be 

a large corporation to 

have one.

Zalecenia odnośnie budowy bezpiecznego styku z siecią 
zewnętrzną- na podstawie architektury Cisco Systems SAFE

Copyright © 1992–2005 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
strona 1/18



Ma on swoją dynamikę i wymaga nieustannych zmian, ulepszeń oraz czynnego udziału administratora. Generalnie można go opisać kilkoma 
kuczowymi etapami:

• stworzenia polityki bezpieczeństwa, 
• zabezpieczenia sieci zgodnie z wypracowaną polityką, 
• monitorowania sieci dla sprawdzenia poprawności działania systemów bezpieczeństwa
• testowania sieci – określenie kondycji zabezpieczeń m.in przez konrolowane ataki
• zarządzania siecią oraz poprawiania niedociągnięć wynikłych na etapie testowania sieci.

Pierwszym krokiem jest określenie tz.w. polityki bezpieczeństwa, będącej formalnym określeniem reguł, do których muszą zastosować się 
osoby otrzymujące dostęp do technologii i zasobów informacyjnych organizacji. Z tych generalnych reguł powinny w jasny sposób wynikać 
reguły bezpieczeństwa sieciowego w poszczególnych elementach sieci, a w tym również bezpieczeństwo styku z siecią /sieciami zewnętrznymi 
przedsiębiorstwa/ z siecią Internet.

Wprowadzenie - Zagrożenia bezpieczeństwa

Ostatnie lata to okres bardzo dynamicznego rozwoju internetu. Wraz z pojawianiem się nowych możliwości pojawiły się również nadużycia oraz 
zagrożenia. Systemy zabezpieczeń w ciągu 10 lat bardzo mocno ewoluowały odpowiadając na zapotrzebowanie użytkowników. Dziś już nikogo 
nie trzeba przekonywać do tego, że przyłaczenie się do sieci internet bez jakiegokolwiek zabezpieczenia jest ruchem co najmniej nierozważnym. 
Ilość i różnorodność zagrożeń pochodzących z internetu wymaga od administratorów sieci sporej wiedzy i dynamicznego dostosowywania 
struktury do wymagań chwili. Przykłady ostatnich kilkunastu miesięcy można mnożyć: począwszy od robaków internetowych taki jak Slammer, 
Sasser czy CodeRed, poprzez różnego rodzaju wirusy, a skończywszy na naruszeniach związanych ze strukturą sieciową, czy autoryzacyjną. 
Wystarczy tylko rzucić okiem na statystytki nadużyć by powiedzieć że ich liczba cały czas rośnie.
Nie oznacza to bynajmniej braku wzorców, które pozwolą na uniknięcie wielu niepożądanych sytuacji i zachowań.
Budowa systemów zabezpieczeń musi uwzględniać szereg komponentów. Z jednej strony firmy, instytucje, organizacje a nawet pojedynczy
użytkownicy sieci starają się uzyskać jak najlepszy i najszybszy dostęp do internetu, z drugiej zaś pojawia się problem przechowania informacji 
poufnych – i to nie tylko w ujęciu prywatnym, ale również firmowym i narzucanym przez przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Warto podkreślić,
że ataki pochodzą w ogromnej częsci od wewnątrz zatem rozwiązanie bezpieczeństwa nie powinno polegać tylko na zabezpieczeniu pojedynczych 
punktów.
Niniejszy dokument stanowi wprowadzenie do podstawowych zagadnień ochrony systemów sieciowych ze wskazaniem na budowę styków 
internetowych. Dodatkowo zawarto w nim wskazówki dotyczące zabezpieczania systemów LAN oraz systemów sieci bezprzewodowych Wireless 
LAN, 

Szkic technologiczny - Elementy systemu bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo należy postrzegać jako stale trwający proces. Ilustruje to poniższy rysunek: 
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Drugim, równie istotnym krokiem jest dobór odpowiednich elementów zabezpieczających, które umożliwią realozację przyjętej polityki pozwolą 
na wymuszenie ograniczenia dostępu, weryfikację i autoryzację użytkowników dostępujących do określonych zasobów.
Do głównych elementów systemów zabezpieczających należą między innymi:

• ściany ogniowe (ang. Firewall), 
• systemy wykrywania i ochrony przed włamaniami (ang. Intrusion Detection Systems – IDS oraz Intrusion Protection Systems – IPS), 
• systemy uwierzytelniania I autoryzacji (ang. AAA – Authentication, Authorization and Accounting)
• wirtualne sieci prywatne (ang. Virtual Private Networks - VPN)
• systemy zarządzania bezpieczeństwem (ang. VPN and Security Management Systems- VMS)
• … i inne.

Żaden z elementów samodzielnie nie jest w stanie wymusić polityki bezpieczeństwa samodzielnie i nie jest w stanie zapewnić pełnej ochrony 
systemów podlegających ochronie

Ściany ogniowe – dlaczego sam Firewall to za mało?

Są to urządzenia chroniące sieć organizacji przed ingerencją  z zewnątrz.  Ich zadaniem jest sprawdzanie przepływu danych w sieci, poprzez 
monitorowanie takich elementów jak pakiety, połączenia i stany połączeń (sesji). 

Rozwiązania firewall występują pod kilkoma postaciami, patrząc zarówno od strony sposobu realizacji jak i modelu działania. Firewall może więc
występować jako oprogramowanie instalowane na ogólnie dostępnym systemie operacyjnym lub też rozwiązanie dedykowanie. W tym drugim 
przypadku sprzęt i odprogramowanie stanowią integralną całość, a bardzo często jest to powiązane z unikalnym systemem operacyjnym dla 
danego rozwiązania. Ostatnie lata pokazują, iż implementacja rozwiązania bezpieczeństwa na systemie operacyjnym ogólnego zastosowania może 
wiązać się z dużym ryzykiem osłabienia bezpieczeństwa samego Firewalla, wynikającego błędów systemu operacyjnego.
 
Różny może być też model działania firewalla.
Proxy firewall nie przepuszcza ruchu bezpośrednio pomiędzy przyłączonymi sieciami. Zestawia on dwa niezależne połaczenia: do klienta z jednej
strony sieci i do serwera z drugiej. Taki model działania daje bardzo duże możliwości monitorowania i logowania zdarzeń, ale każda z plikacji 
przesyłanych przez firewall musi mieć swojego reprezentanta (agenta) na firewallu, co czesto nie jest możliwe.
Najbardziej rozpowszechnionym modelem działania jest tzw. stateful firewall. Jego działanie opiera się na filtrowaniu przesyłanego przez niego
ruchu na poziomie pakietów IP, ale z kontrolą stanu sesji TCP/IP.

Filtrowanie pakietów, polega na monitorowaniu informacji przesyłanych w nagłówkach pakietów IP (adresy IP, porty, protokoły itd) i na tej 
podstawie podejmowaniu decyzji o przepuszczeniu bądz zatrzymaniu danego pakietu. Stateful firewall dokonuje dodatkowo inspekcji protokołów
przenoszonych przez IP oraz zachowuje informację o stanie sesji (tablica stanów), przechodzącej przez firewall. Przynależność pakietu do konkretnej
sesji zazwyczaj jest oceniana na podstawie numeru sekwencyjnego TCP natomiast poszczególni producenci wykorzystują inne parametry dla 
uzyskania dodatkowej identyfikacji.
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Numer sekwencyjny wraz z innymi parametrami pozwala na określenie czy pakiet przynależy do konkretnej sesji czy też nie.  
Samo urządzenie Firewall nie jest wstanie jednak wychwycić i zablokować ataku w sytuacji, gdy ten jest prowadzony w ramach poprawnie otwartej 
sesji do zasobów, które są udostępniane użytkownikom zewnętrznym. Firewall nie ma możliwości analizy wszystkich danych przesyłanych w 
ramach aplikacji i nie jest w stanie sprawdzić kontekstu tych danych. Może się więc zdażyć, że np. w ramach sesji przesyłanych przez Firewall do 
publicznie udostępnionego serwera WWW jest prowadzony atak na aplikację serwera www, której Firewall nie jest w stanie wykryć i zablokować. 
Jeżeli więc aplikacja serwera www jak i sam system operacyjny serwera nie posiadają odpowiednich poprawek systemowych (tzw. Patch czy 
HotFixów), pomimo istnienia systemu firewall atak może być możliwy.

Przykładem tego typu ataków mogą być następujące:
• buffer overflow – powszechnie spotykane, ich celem padają wszelkie serwisy pracujące jako usługi sieciowe
• spyware injection – dzięki wykorzystaniu luk w przeglądarce, złośliwy twórca strony WWW instaluje na komputerze przeglądającego
   jej zawartość oprogramowanie – zwykle konia trojańskiego

Sieciowe systemy wykrywania i ochrony przed Intruzami
Sieciowe systemy wykrywania i ochrony przed intruzami określane jako NIDS (ang. Network Intrusion Detection Systems) lub NIPS (ang. 
Network Intrusion Prevention Systems) to systemy pozwalające na monitorowanie zdarzeń zachodzących w sieci w czasie rzeczywistym zdarzeń 
zachodzących w sieci.  Różnią się one  jednak sposobem działania, a mianowicie IDS jest urządzeniem jedynie monitorującym i wykrywającym 
zdarzenie, podczas gdy IPS uczestniczy aktywnie w przesyłaniu ruchu i może w czasie rzeczywistym zablokować określone pakiety/sesje, 
podejrzane o przenoszenie ataku lub niepożądanych informacji. Generalnie systemy te umożliwiają wykluczenie z monitorowanego segmentu 
sieci intruza próbującego jakiejkolwiek aktywności jeżeli jest ona niezgodna z regułami bezpieczeństwa ustawionymi na systemie IDS/IPS.
Systemy te, najczęsciej składają się z dwu elementów składowych: sondy oraz konsoli zarządzającej.
Sonda (ang. Sensor) to urządzenie sieciowe mające za zadanie monitoring poszczególnych segmentów sieci. Jest ona maksymalnie stabilnym 
urządzeniem. Sondy są przygotowane do obserwacji segmentów sieci pracujących w różnych standardach – Ethernet, FastEthetnet, GigabitEthernet. 
Sensor przechowuje informacje o algorytmach poszczególnych ataków (sygnatury). Również ten element systemu odpowiada za bezpośrednią 
reakcję na włamanie. 
Konsola zarządzająca – to aplikacja pozwalająca na wizualizację w czasie rzeczywistym informacji o ataku w sieci oraz na zarządzanie sondami. 
To tutaj przechowywane są „zalakowane koperty” z instrukcjami co robić, gdy zdarzy się potencjalne włamanie.
Informacje pomiędzy sondą a stacją zarządzającą wymieniane są w specjalnie do tego stworzonym protokole: RDEP lub SDEE. Najczęściej 
spotykana architektura systemów NIDS oraz NIPS przedstawiona została na schematach.

Zasada działania jest podobna jak w systemach „antywirusowych’, gdzie każda sonda posiada bazę wzorców ataków/anomalii określaną bazą 
sygnatur ataków. Sonda obserwuje ruchu oraz porównuje go ze znanymi sygnaturami w czasie rzeczywistym. W przypadku wykrycia anomalii 
lub ataku, sonda notyfikuje konsolę jak też może podjąć akcję zablokowania atakującego lub zniwelowania ataku. Baza sygnatur jest uaktualniana
regularnie przez producenta rozwiązania. Możliwości zapobiegania atakom są zdecydowanie łatwiej realizowane w urzadzeniach typu IPS, gdzie 
ruch przechodzi bezpośrednio przez  sondę, która może wręcz zablokować/odrzucić podejrzane pakiety IP.
W przypadku urządzeń NIDS, reakcja sondy może polegać na przerwaniu podejrzanej sesji(pod warunkiem że jest to protokół TCP/IP) lub 
modyfikacji konfiguracji innego urządzenia sieciowego (poprzez np. Modyfikację filtrów pakietów czy reguł firewalla w celu zablokowania ruchu
pochodzącego od źródła podejrzanej sesji/ruchu).
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Monitorowanie i reagowanie w czasie rzeczywistym wymaga znacznej mocy obliczeniowej, dlatego w większości rozwiązań sondy są 
dedykowanymi urządzeniami bądź modułami sprzętowymi innych urządzeń sieciowych, takich jak routery, przełączniki LAN czy Firewalle.
Konsola zarządzająca informuje administratora o niebezpieczeństwie, na podstawie zbieranych przez nią notyfikacji z sond, jak też umożliwia
definiowanie reguł/reakcji  na ataki.
Sondy NIDS w pierwszej kolejności są instalowane w punktach krytycznych dla działania organizacji oraz w punktach styku z sieciami 
zewnętrznymi. Są to najczęsciej takie miejsca jak styk z Internetem, centrum przetwarzania danych, strefa zdemilitaryzowana (DMZ) gdzie 
umieszczone są serwery WWW i poczty elektronicznej organizacji etc.
Urządzenia NIDS/NIPS mogą wykryć i zablokować znane ataki/robale/anomalia które przedostają się do wnętrza sieci poprzez firewall (niezależnie
od tego czy wynika to z błędów konfiguracyjnych firewalla czy też są one ukryte w poprawnych sesjacy do publicznie dostępnych serwerów).

Ochrona stacji końcowej – Host Intrusion Prevention Systems
Nie wszytkie ataki sieciowe mogą być wykryte przez systemy Network IDS., czy też Network IPS. Część z nich nie jest wykrywana ze względu na 
to, że są ukryte w tunelu szyfrowanym np. SSL, SSH. Inne po prostu nie są atakami z perspektywy sieci, a zagrożenie dotyczy jedynie systemów 
końcowych, lub też są to ataki określane mianem „Day Zero” i które nie są opisane jeszcze sygnaturami ataków (np. Nowy robal Internetowy ). 
Dlatego właśnie poza systemami wykrywania ataków na poziomie sieci stosuje się systemy Host IPS, które pracują jako oprogramowanie/agent 
bezpośrednio na stacji końcowej i analizują tylko i wyłacznie ruch kierowany do tejże stacji.

Oprogramowanie HIPS instalowane bezpośrednio na systemie operacyjnym monitorowanej stacji określane jest nazwą Agenta HIPS. Taka 
architektura pozwala na podejmowanie przez agenta zadań prewencyjnych w sytuacji zagrożenia oraz kontroli podczas normalnej pracy 
systemu.
Nowoczesne systemy HIPS są oparte o agenta aktywnego, z możliwością wykrywania anomalii, kontrolą buforów oraz kontrolą dostępu do plików 
i zasobów sieciowych. Poszczególne elementy muszą ze sobą współdziałać. Wiele ataków i robaków sieciowych potrzebuje do swojego działania, 
lub rozprzestrzeniania wykorzystać niektóre słabości systemów operacyjnych jak np. możliwość dokonania system calls z przepełnionych buforów, 
możliwość przesłania i uruchomienia pliku wykonywalnego czy też samoinstalację na atakowanej maszynie. Zadaniem agenta HIPS jest więc 
ochrona nie tylko przed znanymi atakami ale także przed wykorzystaniem słabości systemów, które mogą być wykorzystane jako narżędzie 
ataku. 
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Najważniejszą cechą systemów HIPS jest kontrola bezpieczeństwa stacji w sytuacjach zagrożeń typu „Day Zero”. Oznacza 
to, ze HIPS potrafi wykrywać ataki wykorzystujące określone zachowania jak przepełnienie buforów, dostęp do plików
systemowych czy modyfikacje rejestrów, co zapewnia zabezpieczenie stacji/serwerowi nawet w sytuacji kiedy nie został on
zabezpieczony poprzez odpowiednie uaktualnienia bezpieczeństwa systemu czy aplikacji pracujących na nim.

Przykładem takiego działania może być Cisco Security Agent, który zatrzymał ze względu na naruszenie następujących reguł:

• Messenger Service Overflow
• Windows DCOM Overflow
• Windows Workstation Service Overflow
• Windows WebDav Overflow
• Windows Locator Service Overflow
• UPnP Location Overflow

Oczywiście większość systemów HIPS może mieć konfigurowalne reguły i administrator systemu bezpiezeństwa jest w stanie określić/
zmodyfikować reakcje agenta, co pozwala na kontrolę konfiguracji stacji/serwera, modyfikacji jego plików, rejestrów czy doinstalowywaniu
oprogramowania przez użytkowników. HIPS może więc być również narzędziem kontroli i wymuszania polityki dla stacji końcowej 
użytkownika.

Systemy Uwierzytelniania i Autoryzacji
Jednym z najtrudniejszych zadań w tworzeniu systemów bezpieczeństwa jest proces uwierzytelniania. Uwierzytelnieniu powinny podlegać 
zarówno urządzenia, jak i użytkownicy sieci.  Najprostsze systemy określania tożsamości opierają się o hasła, bardziej wyrafinowane o hasła
jednorazowe (tokeny), najbardziej zaawansowane wykorzystują certyfikaty cyfrowe oraz cechy indywidualne osób.
Uwierzytelnienie w oparciu o statyczne hasło jest najprostszym z możliwych rozwiązań, O ile sam system haseł może być dostatecznie odporny 
na ingerencję o tyle słabym ogniwem jest tutaj człowiek. W wielu wypadkach hasła są „ukrywane” pod klawiaturą czy z tyłu monitora. Jeżeli już 
ich tam nie ma to są to twory zazwyczaj proste i względnie łatwe do wydedukowania np. imię dziecka, miejsce urodzenia etc. Z tych powodów 
hasła te nie powinny być używane do autoryzacji dostępu do zasobów krytycznych organizacji.
Wprowadzenie tokenów daje już znacznie silniejsze narzędzie. Jest to przede wszystkim uwierzytelnienie dwuelementowe, oparte na „tym co 
masz” (karta tokenowa) i „tym co wiesz” (PIN). Dodatkowo hasła nie sa przechowywane wprost na serwerze. Nie ma już zatem tak dużego ryzyka 
związanego z przechwyceniem pliku z hasłami, który może być poddany analizie słownikowej.
Coraz częściej alternatywą dla tokenów są czytniki cech osobistych takich jak odcisk palca, tęczówka oka, geometria ręki, pismo odręczne, głos, 
kształt twarzy etc. Mimo że są to rozwiązania stosunkowo nowe, są coraz częściej stosowane – również w Polsce.
Dobór mechanizmu autoryzującego jest oczywiście uzależniony od zasobu do którego użytkownik powinien się autoryzować, nie ma 
jednoznacznych wskazań konkretnego modelu autoryzacji do określonego zadania, poza jednym... im bardziej zaawansowane, złożone z większej 
ilości elementów - tym lepsze.

Architektura SAFE
Architektura SAFE (ang. Secure Architecture For E-Commerce) jest dokumentem określającym podstawowe zasady bezpiecznej budowy 
infrastruktury sieci. SAFE określa architekturę sieci oraz typy urządzeń/mechanizmów jakie powinny zostać zastosowane w poszczególnych 
obszarach sieci, takich jak: styk z sieciami zewnętrznymi/Internetem, sieć LAN oraz WLAN, Centrum Przetwarzania Danych, Sieć WAN oraz 
VPN jak też zabezpieczenia systemów administracyjnych i zarządzających.

Poniżej opisane zostały architektura bezpiecznego rozwiązania styku z siecią Internet oraz sieciami zewnętrznymi.

A. Budowa styku z internetem w oparciu o rozwiązanie z integracją funkcji z uwzględnieniem zaleceń dla routerów i przełączników 

Styk z internetem jest jednym z najbardziej krytycznych połączeń w sieciach komputerowych. Dość częstym błędem przy projektowaniu styków 
internetowych jest ignorowanie realnych zagrożeń w przypadku małych sieci. Małe sieci są potencjalnie łatwym celem i mogą posłużyć jako 
tzw. zombie do atakowania większych sieci.
Rozwiązanie z intergracją funkcji jest zwykle stosowane właśnie w mniejszych sieciach, gdzie pracuje do kilkudziesięciu użytkowników. 

Copyright © 1992–2005 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
strona 6/18



Założenia dla takiej struktury sieciowej to zabezpieczenie całej infrastruktury, bezpieczne zarządzanie i raportowanie. Jak w każdym tego 
rodzaju rozwiązaniu należy przewidzieć uwierzytelnienie administratorów oraz conajmniej użytkowników korzystających z usług kluczowych 
dla działania firmy. Na brzegu sieci (styk z Internetem) zaleca się także stosowanie rozwiązań IPS, zarówno Network IPS jak i Host IPS.

W opisywanej aplikacji router znajdujący się na brzegu sieci realizuje nie tylko zadania związane z przesyłaniem danych, ale pełni dodatkowo 
rolę firewalla, zintegrowanej sondy IPS oraz może realizować połączenia VPN.

Do zagrożeń wynikających ze stosowania modelu z integracją funkcji należy zaliczyć takie elementy jak: 

• złożoność konfiguracji (wszystkie elementy ochrony sieciowej są konfigurowane na jednym urządzeniu),
• pojedynczy punkt w sieci, od którego zależy całościowe bezpieczeństwo
• konieczność nieustannego monitorowania zasobów routera. Wynika to z bardzo dużego wpływu zwiększenia przepusotowości na obciążenie
• urządzenia (realizuje ono wszystkie funkcje).

Warto przeanalizować możliwości ochrony sieci przy wykorzystaniu takiego modelu.

Pierwszą instancją ochrony powinien być router operatora. Tam można przeprowadzić podstawową filtrację. Ochrona powinna obejmować filtry
zapobiegające spoofing’owi (podmiania źródłowych adresów IP) adresów używanych w sieci wewnętrznej (zgodne z RFC2827) oraz adresów
podsieci prywatnych (zgodne z RFC1918). Ponadto odpowiednie limity konfigurowane na routerze operatora mogą zapobiec wysyceniu łącza
przez niechciany ruch (flooding). Ograniczenia (rate-limiting) mogą dotyczyć ruchu ICMP, TCP, UDP, IP etc.

Routery operatora nie zapewnieją jednak filtracji pakietów w trybie stateful. Taka operacja może być przeprowadzona na routerze brzegowym.
pełniącym dodatkowo funkcję firewalla. Dla niektórych aplikacji możliwa jest dodatkowa analiza informacji przesyłanych w warstwach 4-7.
Router, który bardzo często realizuje dodatkowo funkcję translacji adresowej (NAT – Network Address Translation) może ochronić urządzenia 
w sieci wewnętrznej przed atakami Denial-of-Service (DoS) jak np.flooding czy przed spoofingiem. Od strony wewnętrznej funkcje te mogą
być realizowane dla ruchu przebiegającego pomiędzy podsieciami VLAN. Router brzegowy może także terminować połączenia VPN (zarówno 
z innych placówek firmy jak i od użytkowników mobilnych). Jest to również miejsce, gdzie można przeprowadzić pierwszą autoryzację
użytkowników żadających dostępu do zasobów wewnętrzych firmy.

Przełaczniki – w strefie z serwerami usług publicznych oraz w sieci LAN – powinny być skonfigurowane w sposób uniemożliwiający łatwe
przenikanie pomiędzy zasobami wewnętrznymi firmy (np. serwerami). Wśród wielu funkcji warto wymienić Private VLAN – funkcjonalność
polegającą na uniemożliwieniu komunikacji bezpośredniej pomiędzy użytkownikami w sieci VLAN za wyjątkiem wskazanych urządzeń 
(serwer, router, etc.) 

Niezwykle istotne jest uzupełnienie sieciowego systemu zabezpieczeń przez oprogramowanie Host IDS instalowane na kluczowych serwerach. 
Jeżeli zatem atak będzie skierowany na serwer i jego system operacyjny lub aplikację na nim pracującą to pomimo że nie zostanie to wykryte 
przez urządzenia sieciowe, usługa będzie podtrzymana dzięki wychwyceniu takiego ataku bezpośrednio na serwerze/stacji końcowej.
Przedstawiony poniżej schemat obrazuje umiejscowienie poszczególnych urządzeń w rozwiązaniu z integracją funkcji, a także dokładne 
przypisanie zadań do urządzeń.
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Stabilność rozwiązania i ogólny poziom bezpieczeństwa nie zależy jednak tylko od funkcjonalności realizowanych przez poszczególne kompo-
nenty systemu. Jest to również zależne od konfiguracji i zabezpieczeń samych urządzeń bezpieczeństwa w tym routerów i przełączników. 

Routery jako urządzenia posiadające ogromną wiedzę o sieci wewnętrznej, niejednokrotnie o regułach wymiany informacji etc. stanowią jeden 
z potencjalnych celów dla atakującego. Celem może być zarówno przechwycenie urządzenia, ale także uniemożliwienie mu poprawnego działa-
nia. Należy zwrócić uwagę na fakt, że przejęcie routera daje praktycznie pełny dostęp do sieci wewnętrznej, jak również umożliwia przeprowa-
dzenie ataków takich jak np. Man-in-the-Middle (MITM). 
Do podstawowych czynności mających na celu podniesienie odporności routera na niepożądane działania należy zaliczyć:

• ograniczenie dostępu do routera tylko dla określonych hostów
• wprowadzenie (o ile to możliwe) zewnętrznych serwerów autoryzacji z uwzględnieniem haseł jednorazowych
• wykorzystywanie transmisji szyfrowanej dla dostępu administracyjnego (SSH, SSHv2, IPSec)
• wykorzystywanie SNMP tylko jako read-only z nietypowym community-string, oraz jednoznacznym wskazaniem stacji zarządzającej 
  (tylko ta stacja może komunikować się z routerem z wykorzystaniem SNMP)
• wyłączenie niewykorzystywanych usług. Założenie że wszystko jest zabronione poza wyznaczonymi usługami
• odkładanie w logach nieautoryzowanych prób dostępu do routera lub usług,
• uwierzytelnianie update’ów routingu w przypadku stosowania protokołów routingu dynamicznego.
• Kontrola zasobów routera celem uniknięcia przeciążenia routera przez niepożądany ruch (Control Plane Policing)

Przełączniki powinny spełniać wymagania podobne do routerów. Jednakże ze względu na stosowanie VLANów konieczne jest uzupełnienie 
konfiguracji o dodatkowe elementy. Usunięcie portów z trybu auto-trunking pozwoli na przenikanie użytkowników pomiędzy VLANami (użyt-
kownicy z kartami wspierającymi 802.1Q mogliby na karcie konfigurować VLAN, do którego przynależą). Sam VLAN służący do przenoszenia
informacji z portów trunk (tzw. Native VLAN) nie powinien być używany przez użytkowników sieci. Dodatkowo wszystkie nieużywane porty 
powinny być umieszczane w nieroutowanych VLANach. 

Powyższe zalecenia dotyczące zabezpieczeń samych routerów i przełączników sa wspólne i występują także w przypadku konfiguracji sieci
LAN czy też budowy sieci rozległej WAN. 

B. Budowa styku z internetem w oparciu o rozwiązanie z dystrybucją zadań. 
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W większych organizacjach budowa styku z internetem opartego o rozwiązanie z integracją funkcji jest nieefektywna kosztowo, jak również 
niedoskonała pod względem technicznym. Wynika to z dwóch aspektów. Większa liczba użytkowników wymaga większych przepustowości do 
Internetu, co pociąga za sobą zwiększenie wymagań wydajnościowych dla routera. W bardzo krótkim czasie może okazać się że router, który 
spełnia wymagania to router pozycjonowany na granicy urządzeń operatorskich. Ze strony ekspolatacyjnej od razu uwypukla się problem zwią-
zany z bardzo dużą złożonością konfiguracji – wpływa na to bezpośrednio ilość hostów i reguł wymiany informacji pomiędzy nimi. 
Powyższe powody doprowadziły do wykształtowania się modelu z dystrybucją zadań. W modelu tym konieczne do zrealizowania zadania są 
dystrybuowane pomiędzy dedykowane urządzenia. Zatem Filtrowanie stateful jest dokonywana na dedykowanym urządzeniu firewall, natomiast
dostęp zdalny poprzez sieć VPN jest terminowany na urządzeniu VPN Concentrator. Podobnie rzecz się ma w przypadku takich funkcji jak IPS 
czy routing
W porównaniu do modelu z intergacją funkcji zwraca tutaj uwagę brak pojedynczego punktu przełamania systemu ochrony. Chociaż każdy z 
komponentów realizuje inne zadanie, utrata jednego z nich nie powoduje, iż struktura wewnętrzna jest całkowicie bezbronna. 

Dużą zaletą jest też wydajność i łatwość skalowania takiego rozwiązania. Trudniejsze do przeprowadzenia dla atakującego są też ataki skierowa-
ne przeciw samym urządzeniom czy też ataki na pasmo.
Do elementów, które z pewnością wymagają głębszego przemyślenia należą kwestie związane z zarządzaniem siecią, stworzenie modelu zaufa-
nia pomiędzy urządzeniami oraz złożoność konfiguracji realizujących przyjęty model zaufania. Nie bez znaczenia jest też koszt całościowego
rozwiązania, chociaż w odróżnieniu od modelu z integracją funkcji łatwiej jest tutaj dokonać etapowania wdrożenia.
Przeprowadzając analizę analogiczną do tej dla rozwiązania z integracją funkcji, łatwo zauważyć że routery operatorskie realizują taką samą 
funkcjonalność jak w przypadku pierwszego rozwiązania. Można zatem uogólniając powiedzieć że funkcjonalności te są niezależne od wielko-
ści rozwiązania. Gwoli uzupełnienia: routery operatora filtrują ruch zapobiegając spoofing’owi (zgodne z RFC2827 i RFC1918) oraz ograniczają
ruchu celem zapobieżenia wysycenia łącza przez niechciany ruch (flooding).
Router internetowy w firmie, który w poprzednim rozwiązaniu koncentrował szereg funkcjonalności w modelu z dystrybucją zadań jest obciążo-
ny tylko filtracją anty-spooging’ową (dubluje zadanie z routerem operatora) oraz przeprowadza tylko prostą filtrację ruchu. Inne zadania są już
realizowane przez dedykowane urządzenia.
Firewall jest odpowiedzialny za przeprowadzanie analizy stateful ruchu sieciowego (TCP/IP) oraz prostej analizy informacji przesyłanych w 
warstwach 5-7 modelu OSI. Realizuje on również zadania ochrony hostów przed atakami DoS oraz stanowi dodatkową warstwę ochrony przed 
spoofingiem. Jest to niezbędne ze względu na dodatkowe przyłacza do firewalla – pochodzące od serwera terminującego połączenia telefonicz-
ne (RAS – Remote Access Server) oraz od koncentratora VPN. Firewall jest również narzędziem służącym do tworzenia sieci VPN pomiędzy 
innymi lokalizacjami firmy (o ile VPN jest realizowany przez sieć Internet).
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Firewall koncentruje ruch z kilku segmentów: segmentu internetowego, segmentu LAN, segmentu DMZ gdzie umieszczone są usługi publiczne 
oraz segmentu zdalnego dostępu gdzie znajdują się RAS i VPN Concentrator.

W segmencie zdalnego dostępu rozróżnione są wyraźnie zadania. Urządzenie RAS zajmuje się terminacją połączeń telefonicznych oraz uwierzy-
telnieniem i autoryzacją (AAA – Authentication, Authorisation and Accounting) użytkowników. Widać wyraźnie że zadania związane z filtracją
są jednoznacznie przerzucane na firwall. Podobnie VPN Concentrator, z jednej strony przejmuje ruch szyfrowany pochodzący od użytkowników
mobilnych (Remote Access VPN) odciążając firewall, z drugiej strony zajmuje się tylko terminacją ruchu szyfrowanego oraz uwierzytelnieniem
i autoryzacją użytkowników, pozostawiając zaawansowane zadania filtracji dla firewalla.

Niezwykle istotny jest przepływ danych w segmencie, każdy ruch przychodzący z zewnątrz, bez względu czy jest to nieuatoryzowany ruch 
internetowy, czy ruch już konkretnie określony (pochodzący z VPN Concentratora lub RASa), jest on przepuszczany przez Firewall. 

Podobnie jak w poprzednio opisywanym rozwiązaniu przełączniki sieciowe powinny mieć skonfigurowane dodatkowe mechanizmy bezpie-
czeństwa. Zaleca się aby segmenty sieciowe w aplikacjach szczególnie narażonych na ataki sieciowe były tworzone w oparciu o dedykowane 
przełączniki.

Bardziej rozbudowany jak w poprzedniej aplikacji jest system wykrywania włamań. W uzupełnieniu do agentów HIDS instalowanych na 
serwerach i stacjach roboczych stosuje się tutaj sprzętowe sondy Network IPS. Sondy te wykorzystywane są do analizy informacji warstw 4-7 i 
lokowane są w segmentach w których umieszczane są serwery sieciowe: segment DMZ oraz segment LAN. W zaawansowanych rozwiązaniach 
stosuje się jeszcze sondy w semencie internetowym i zdalnego dostępu bez zdefiniowanej reakcji na ataki. Daje to obraz rzeczywistych zagro-
żeń przychodzących z internetu oraz pozwala określić skuteczność firewalla (łatwo można też dostrajać funkcję dla uzyskania lepszego efektu
filtracji).
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Przegląd wybranych produktów Cisco Systems

Cisco PIX Firewall 

Cisco PIX firewall jest firewallem typu „statefull”, gdzie funkcjonalność firewall jest zintegrowana w systemie operacyjnym PIXOS, pracującym
na dedykowanej platformie sprzętowej. 
Rodzina PIX Firewall obejmuje zarówno urządzenia od rozwiązań typu SOHO (biuro domowe lub małe biuro), aż po rozwiązania klasy opera-
torskiej. Poniżej przedstawiona została rodzina urządzeń PIX firewall.

Główne cechy funkcjonalne systemu operacyjego PIX OS są następujące:

Cechy charakterystyczne:
•  Dedykowane rozwiązanie sprzętowo-programowe
•  Zaawansowane mechanizmy fitracji (algorytm ASA)
•  Wysoka wydajność/przepustowość (do 5Gbps dla pojedynczego modułu FWSM w przełączniku Catalyst 6500)
•  Filtrowanie/inspekcja danych w warstw 4-7 (HTTP, FTP, ESMTP, instant messaging, aplikacje tunelujące ) 
•  Obsługa aplikacji/protokołów dla VoIP
•  Obsługa wielu instancji firewall (Virtual Firewall)
•  Obsługa funkacji firewall w warstwie L2 (Transparent L2 firewall)
•  Obsługa routingu dynamicznego, VLANów 802.1q oraz  funkcji QoS.
•  Realizacja sieci VPN (zarówno site-2-site jak i remote access)
•  Najmniejsza ilość błędów bezpieczeństwa (ang. Vulnerabilities) odnotowanych dla systemów firewall dostępnych na rynku
•  Wysoka niezawodność – redundancja urządzeń w trybie active/active z obasługą asymetrycznego routingu. Przełączenie tuneli VPN 
    z urządzenia na urządzenie z zachowaniem stanu sesji.
•  Obsługa protokołu IPv6, SSHv2  oraz SNMPv2c
•  Niezawodne zarządzanie (configuration rollback, zero-downtime software upgrade)
•  Graficzne/wbudowane zarządzanie poprzez przeglądarę www – Pix Device Manager
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Aplikacje:

•  Ochrona styku z internetem
•  ochrona segmentu zarządzania
•  Ochrona wewnętrznego lub Internetowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD) – (PIX535 lub Cat6500  FW module)
•  budowa sieci site-to-site oraz remote access VPN

Model 501 
10 użytkowników

501 
50 użytkowników

501
Nieograniczona liczba 

użytkowników

506E 515E 
R/DMZ

515E 
UR/FO/

FO-AA

525 
R

525 
UR/FO/FO-

AA

535
R

535
UR/FO/FO-AA

Wersja oprogramowania 6.3 (4) 6.3 (4) 6.3 (4) 6.3 (4) 7.0(1) 7.0(1) 7.0(1) 7.0(1) 7.0(1) 7.0(1)

Rynek docelowy Małe i 
domowe biura

Małe i 
domowe biura

Małe i domowe 
biura

Zdalne 
biuro/

oddział

MŚP MŚP Korporacje Korpo-
racje

Korpo-
racje

Korporacje

Liczba licencjonowanych użyt-
kowników

10 50 Nieograniczona Nieograni-
czona

Nieogra-
niczona

Nie-
ograni-
czona

Nieograni-
czona

Nieogra-
niczona

Nie-
ograni-
czona

Nieograni-
czona

Parametry techniczne

Procesor (MHz) 133 133 133 300 433 433 600 600 1000 1000

Fabryczna pamięć RAM (MB) 16 16 16 16 32 64* 128* 256 512 1024

Pamięć flash (MB) 8

Wbudowane porty 10/100 Mb/s 1+4 porty 
przełącznika 

1+4 porty 
przełącznika 

1+4 porty 
przełącznika 

2 2/3 2 2 2 2 2

Wbudowany akcelerator VPN Nd Nd Nd Nd Nie Tak Nie Tak Nie Tak

Gniazda rozszerzenia PCI - - - - 2 2 3 3 9 9

Maksymalna liczba interfejsów 
fizycznych

1+4 porty 
przełącznika 

1+4 porty 
przełącznika 

1+4 porty 
przełącznika 

2 3 6 6 10 8 14

Maksymalna liczba interfejsów 
wirtualnych (VLAN)

0 0 0 2 (DMZ) 10 25 25 100 50 200

Funkcje oprogramowania

Obsługa wysokiej dostępności Nie Nie Nie Nie Nie A/R, 
A/A**

Nie A/R, 
A/A**

Nie A/R, A/A**

Przezroczysta zapora w war-
stwie 2.

Nie Nie Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Konteksty zabezpieczeń (wbu-
dowane/maksymalnie)

Nie Nie Nie Nie Nie Tak, 
2/5***

Nie Tak, 
2/50***

Nie Tak, 
2/100***

Analiza GTP/GPRS Nie Nie Nie Nie Nie Tak*** Nie Tak*** Nie Tak***

Obsługa OSPF Nie Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Obsługa VLAN Nie Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Cisco Easy VPN Remote (sprzę-
towy klient VPN)

Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie

Cisco Easy VPN Server Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Podsumowanie wydajności

Przepustowość dwukierunkowej 
zapory (Mb/s)

60 60 60 100 190 190 330 330 1650 1650

Przepustowość przy szyfrowaniu 
3DES (Mb/s); VAC/VAC+

3 3 3 15 20 60/130 30 70/145 50 100/425

Przepustowość przy szyfrowaniu 
AES-128 (Mb/s); VAC+

4,5 4,5 4,5 30 45 130 65 135 110 495

Przepustowość przy szyfrowaniu 
AES-256 (Mb/s); VAC+

3,4 3,4 3,4 25 35 130 50 130 90 425

Maksymalna liczba połączeń 7500 7500 7500 25000 48000 130000 140000 280000 250000 500000

Maksymalna liczba węzłów 
VPN

10 10 10 10 25 2000 - 2000 - 2000
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Cisco Intrusion Prevention System

Cisco Intrusion Protection System jest rozwiązaniem sprzętowym pracującym jako urządzenie zabezpieczające segment lub wiele segmentów 
sieci (Network IPS). Główne cechy funkcjonalne systemu operacyjego Cisco IPS są następujące:

Cechy charakterystyczne:
•  Dedykowane rozwiązanie sprzętowo-programowe
•  Wysoka wydajność monitoringu segmentów (do 1Gbps)
•  Możliwość analizy danych warstw 4-7 
•  Możliwość pracy w trybie IDS, IPS lub trybie hybrydowym.
•  Analiza protokołów komunikacyjnych oraz strumienia danych w sekwencji pakietów. Wykrywanie anomalii w protokołach (np. HTTP)
•  Analiza ruchu na poziomie warstwy L2 (w środowisku przełączanym)
•  Wykrywanie anomalii sieciowych
•  Wykrywanie anomalii na hostach
•  Ochrona przed DayZero Attacks.

Aplikacje:
•  Ochrona styku z internetem
•  ochrona segmentu zarządzania
•  Ochrona Centrum Przetwarzania Danych (CPD) – urządzenia wysokowydajne .
•  Ochrona serwerów (HIDS)
•  Ochrona stacji roboczych (HIDS)
•  budowa sieci site-to-site VPN

Copyright © 1992–2005 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
strona 13/18



Może występować jako rozwiązanie hybrydowe, łącząc w sobie cechy IDSa oraz IPSa jednocześnie, jak przedstawia to rysunek poniżej.
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Routery wielousługowe

Rodzina routerów ISR – Integrated Service Router, to zintegrowane rozwiązanie do zabezpieczania sieci komputerowych w wynisionych biu-
rach czy oddziałach form.

Urządzenie ISR łączy w sobie funkcje: routera, firewalla, przełącznika LAN, sondy IPS, umożliwia szyfrowanie fuchu i realizację VPN jak
również pozwala na uruchomienie dodatkowych funkcji, takich jak obsługa transmisji VoIP i telefonii IP czy dystrybucji treści poprzez Content 
Delivery Networking.
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Urządzenia i oprogramowanie:

Rodzina routerów Cisco 800
Rodzina routerów Cisco 1700
Rodzina routerów Cisco 2600XM
Rodzina routerów Cisco 3600
Rodzina routerów Cisco 37x5
Rodzina routerów Cisco 7200
Rodzina routerów Cisco 7300
Rodzina routerów Cisco 7600
Rodzina przełaczników Cisco Catalyst 6500

Cechy charakterystyczne:
•  Dedykowane rozwiązanie sprzętowo-programowe
•  Wysoka wydajność 
•  Możliwość zestawiania sesji IPSEC RA VPN, IPSEC Site-to-Site VPN, 
•  Możliwość zapewnienia jakości usług w sieci szyfrowanej (QoS)
•  Rozszerzenia sieci VPN takie jak DMVPN, EzVPN, VRF-aware IPSEC
•  Oprogramowanie klienta Remote Access w cenie routera
•  Realizacja funkcji stateful firewall
•  Realizacja funkcji IDS (przez oprogramowanie lub dedykowany moduł)

Aplikacje:
•  Budowa szyfrowanych sieci WAN w tym dla połączeń bezprzewodowych w WAN
•  Realizacja zdalnego dostępu via IPSEC dla pracowników
•  Ochrona styku z internetem
•  ochrona segmentu zarządzania
•  Ochrona dostępu do kluczowych serwerów
•  budowa sieci site-to-site VPN

Zagrożenia a elementy zabezpieczeń w sieci
Jak wspomniano już w powyższym dokumencie, istnieje wiele zagrożeń, które nie mogą być w prosty sposób powstrzymane poprzez firewall,
jeżeli ten nie jest wspierany przez dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa jakimi są sondy IPS pracujące w trybie sieciowym czy bezpośrednio 
na stacji/serwerze.

Poniżej został przedstawiony przykład raportu Qualys, który pokazuje zagrożenia bezpieczeństwa wykryte na stacji, która jest umieszczona 
wewnątrz sieci zabezpieczonej poprzez firewall.
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Wykryte przez skaner zagrożenia mogą być usunięte poprzez modyfikację konfiguracji stacji/serwera ftp oraz http, jak też poprzez uaktualnienie
oprogramowania poprzez zainstalowanie odpowiednich poprawek systemowych.

Oczywiście modyfikacja konfiguracji samego firewalla może spowodować zmniejszenie liczby zagrożeń wykrytych przez skaner (poprzez
chociażby zablokowanie dostępu do portów 21 i 80, ale to zablokowałoby możliwość świadczenia usług). Wszystkie powyższe zagrożenia mogą 
zostać wyeliminowane poprzez zastosowanie sond IPS zarówno pracujących w trybie sieciowym jak i zainstalowanej bezpośrednio na stacji/ser-
werze.
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