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"Tradiční" bezpečnostní 
perimetr v praxi - ESA a 
WSA 
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Cisco Websecurity 



Agenda 
•  Základní popis Websecurity Appliance 

•  Implemetační scénáře 

•  Autentizace 

•  Web aplikační kontrola 



Cisco Websecurity Appliance 

  Web Proxy zahrnující caching 

  Bohaté bezpečnostní funkce 
Reputační filtry 
Malware scanning 
Application visibility & control 
HTTPS inspekce 
Autentizace 
Reporting a tracking 
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Implementační scénáře 



Explicitní Proxy režim nasazení 

Internet 

Internet Web 
server 

Web Security Appliance  

ASA 5500 
Firewall 

  Klient požaduje webovou stránku 
  Prohlížeč se nejdříve připojí na WSA 
  WSA se připojí na požadovanou webovou stránku 
  Firewall obvykle povoluje pouze webový provoz pro proxy 



Jak prohlížeč nalezne proxy server? 

  Proxy nastavení v prohlížeči 
  Statická definice pomocí IP/JMÉNA a PORTU 



Jak prohlížeč nalezne proxy server? 

  Automatická konfigurace pomocí PAC souboru 

function FindProxyForURL(url, host) 
 {  
   return "PROXY 192.168.1.80:3128; 192.168.1.81:3128"; 
 } 

function FindProxyForURL(url, host) 
 {  
   return "PROXY 192.168.1.80:3128"; 
 } 

http://www.findproxyforurl.com/ 



Ukázka Proxy PAC 
Failover Mode 

 
function FindProxyForURL(url, host) { 
 
// If URL has no dots in host name, send traffic direct. 

 if (isPlainHostName(host)) 
  return "DIRECT"; 

 
// If specific URL needs to bypass proxy, send traffic direct. 

 if (shExpMatch(url,"*domain.com*") || 
     shExpMatch(url,"*vpn.domain.com*"))                   
  return "DIRECT"; 

 
// If IP address is internal or hostname resolves to internal IP, send direct. 
 

 var resolved_ip = dnsResolve(host); 
 

 if (isInNet(resolved_ip, "10.0.0.0", "255.0.0.0") || 
  isInNet(resolved_ip, "172.16.0.0",  "255.240.0.0") || 
  isInNet(resolved_ip, "192.168.0.0", "255.255.0.0") || 
  isInNet(resolved_ip, "127.0.0.0", "255.255.255.0")) 
  return "DIRECT"; 
      

// If not on a internal/LAN IP address, send traffic direct. 
 if (!isInNet(myIpAddress(), "10.10.1.0", "255.255.255.0")) 
  return "DIRECT"; 

 
// All other traffic uses below proxies, in fail-over order. 

 return "PROXY 1.2.3.4:8080; PROXY 4.5.6.7:8080; DIRECT"; 
  

} 
 

Pro  
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Ukázka Proxy PAC 
Failover Mode + Loadsharing 

// Destination based Loadsharing + Failover 
function FindProxyForURL(url, host) 
{ 

 var WSA1 = "PROXY 172.16.1.80:3128"; 
 var WSA2 = "PROXY 172.16.1.81:3128"; 
 var LOCALNET = "172.16.0.0"; 
 VAR LOCALMASK = "255.255.0.0"; 
 var proxy_no = "DIRECT"; 
 if (shExpMatch(url, "http://*.run/*"))  
   { return proxy_no; } 
 if (shExpMatch(url, "http://172.16.*"))  
   { return proxy_no; } 

 
    if isPlainHostName (host) ||  dnsDomainIs(host, ".ironport.cz") || isInNet(host, LOCALNET, LOCALMASK) 
    return "DIRECT";  
 
    ret = URLhash2(url); 
    // Use DIRECT if the URL starts with 172.16.* 
    if (shExpMatch(url, "http://172.16.*") ||  

 shExpMatch(url, "https://172.16.*"))  
 return "DIRECT"; 

 
 if ( (ret % 2) == 0) { 
  return WSA1 ";" WSA2 
 } else { 
  return WSA2 ";" WSA1 
 } 

} 

Pro  
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PAC a jeho implemenování 

  Pomocí AD a GPO 
  Pomocí skriptů 
  Pomocí manuálního 
nastaveni 
  Pomocí DHCP 

DHCP Option 252 
  Pomocí DNS (WPAD 
serveru) 



WPAD Server 

  WPAD Server nabízí PAC soubor jako wpad.dat 
  Soubor je stažen pomocí HTTP a Javascriptu 
  „Automatické nastavení“ aktivuje vyhledávání 

konfiguračního skriptu na WPAD serveru 



Implementace PAC souboru - souhrn 
•  DHCP 

Má vyšší prioritu než DNS 
Pokud DHCP poskytuje WPAD URL, tak se následně neprovádí vyhledávání 
skrze DNS 
PAC file se definuje pomocí option 252 v DHCP serveru 

•  DNS search 
(Např.: pokud je doména klienta: pc.department.branch.com) 

Prohlížeč bude zkoušet URL v následujícím pořadí: 
http://wpad.department.branch.com/wpad.dat 
http://wpad.branch.com/wpad.dat 
http://wpad.com/wpad.dat 

•  Microsoft GPO 



Implementace explicitního režimu - souhrn 
•  Požaduje u klienta nastavení v prohlížeči 

•  DNS dotazy na názvy cílových serverů dělá proxy 

•  Pro nasazení není potřeba spolupráce síťového oddělení firmy 

•  Redundance se dociluje pomocí nastavení v PAC souboru 
PAC soubor může být umístěn na WSA 



Transparentní proxy pomocí WCCP 

Internet 

Internet Web 
server 

Web Security Appliance  

ASA 5500 
Firewall 

  Klient požaduje webovou stránku 
  Síťové zařízení přesměruje provoz na WSA pomocí WCCP 
  WSA proxy posílá požadavek na cílový webový server 



Historie WCCP 
  WCCPv1 byl vyvinut v roce 1997 společností Cisco Systems a 

představen veřejnosti červenci 2000 

  WCCPv2  byl pulikován jako IETF draft v červenci 2000 
Rozšíření 

Konfigurovatelné WCCP Router ID 
WCCP nastavitelné časovače – vylepšený FailOver 
Vylepšená interakce mezi WCCP a NetFlow 

  WCCPv3 je interní specifikace zaměřená na IPv6 (zatím nebyla 
vydána) 



Použití WCCP pro redirekci provozu 
  WCCPv2 je dostupná na řadě Cisco platforem: 

L3 přepínače, směrovače, ASA 5500 Ironport WSA 
  Podporuje kompletní přesměrování a veškeré 

přesměrovací metody (softwarová implementace) 
  Metoda je vždy dohodnutá na začátku spojení 



Transparent Deployment - Souhrn 
•  Není nutné žádné nastavení na klientovi 

•  Klient překládá hostname cílového web serveru 

•  Provoz je přesměrován pomocí funkcí sítě (WCCP) 

•  Pro nasazení je potřeba spolupráce síťového oddělení firmy 

•  Redundance je vytvářena pomocí redirekce z WCCP na více 
WSA 



© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Connect 20 © 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Connect 20 20 © 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 

Autentizace 



Autentizace 

User Directory Web Security Appliance  

  Autentizační protokoly 
  Adresářová služba:  

 LDAP or NTLM 
Metody: 

 Basic: Ověřovací údaje jsou posílaný nešifrovaně 
 NTLMSSP: Challenge-Response 

  Sledování uživatelů 
Na základě IP adresy (IP based Surrogates) 
Na základě Cookie (Cookie based Surrogates) 

User 



Proxy a typy autentizací 

Typ	  proxy	  
přenosu	  

Auten9zace	  
Prohlížeč	  na	  

WSA	  
WSA	  na	  auth.	  

server	  
Explicitní	   Basic	   LDAP	  

(nebo	  NTLM	  Basic)	  

Transparentní	   Basic	   LDAP	  
(nebo	  NTLM	  Basic)	  

Explicitní	   NTLM	   NTLMSSP	  
(Ac<ve	  Directory)	  

Transparentní	   NTLM	   NTLMSSP	  
(Ac<ve	  Directory)	  

Pro  
referenci 



NTLM Autentizace 

  NTLM požaduje účet v AD Doméně 
  Ověřovací údaje pro vytvoření „computer account“ jsou 

použity pouze jednou a nejsou uloženy na appliance 
  Aktuálně je podporována pouze jedna doména pomocí 

NTLM 



LDAP Autentizace 

  LDAP dotazy chodí na portu 389 nebo 636 (Secure LDAP),  
3268 (AD GC Server) 

  Je potřeba znát Base DN Name parametr 
  Je možné se přípojit na více rozdílných domén 



HTTP Response Codes 

  200 – OK 
Request was sent successfully 

  301 – Moved Permanently 
The Resource has permanently to a different URI 

  401 – Unauthorized 
Web Server requires Authentication 

  403 – Forbidden 
Access denied 

  404 – not found 
The Server cannot find the requested URI 

  407 – Proxy Authentication required 
The request first requires authentication with the 
proxy 

Pro  
referenci 



Autentizace v explicitním nasazení 
Web Security Appliance  User Directory User 

 Proxy posílá http odpovědí 407 (proxy auth. request) 
Klient rozpozná proxy 
Klient bude akceptovat http odpověď 407 z proxy 

  Funguje i pro HTTPS 
Klient posílá CONNECT žádost na proxy 
Klient bude akceptovat http odpověď 407 z proxy 

http error 407 



Autentizace v transparentním nasazení 

Web Security Appliance  

User 

User Directory 

 Klient nemá tušení o existenci proxy -> http odpověď 407 
nemůže být použitá 

  Je potřeba použít http odpověď 401 – basic authentication 
Klient musí být nejdříve přesměrován na WSA 

Internet 

Internet Web 
server 



Autentizace v transparetním nasazení 
Co si klient myslí Co reálně dělá 

1 Klient  posílá požadavek na HHTP 
server 

Klientský provoz je přesměrován na WSA 

2 Klient přijímá kód “307”  ze vzdáleného 
serveru, který přesměrovává klientský 
provoz na WSA 

Klient přijímá kód “307”  z WSA, který dělá 
spoofing vzdáleného serveru a tím 
přesměrovává oriviz na WSA. 

3 Klient se připojuje na WSA. Klient se připojuje na WSA. 

4 Klient  příjímá kód “401” , což je 
autentizační požadavek z WSA 

Klient  příjímá kód “401” , což je 
autentizační požadavek z WSA 

5 Klient je autentizován na WSA Klient je autentizován na WSA 

6  Klient přijímá kód “307”  WSA, který 
přesměrovává  zpět klientský provoz na 
vzdálený server 

Klient přijímá kód “307”  WSA, který 
přesměrovává  zpět klientský provoz na 
vzdálený server 

7 Klient se připojuje zpět na vzdálený 
server 

Klient pokračuje v používání WSA jako 
transparentní proxy 

Pro  
referenci 



Internet Explorer a přesměrování pro 
autentizaci 
•  When client receives redirect, it checks the name in the redirect 

request 

•  If client cannot resolve the name of the WSA, it automatically 
maps the wsa to the INTERNET ZONE 

•  Internet Zone never allows NTLM authentication 

•  In transparent mode with NTLMSSP (SingleSignOn), this would 
retrigger authentication prompts despite SSO configured.  (that‘s 
anoying...) 



Surrogates 
 Surrogates definuje jak jsou uživatelé sledování po 

autentizaci 

  IP adresa 
 Sledování uživatelů na základě IP adresy 
 Problém může nastat jestliže si klient velmi často mění IP adresa 
 nebo používá virtuální prostředí (Citrix) 

  Za autentizaci je zodpovědné WSA 
 Funguje dobře s dekrypcí 

 Cookie 
 Vhodné do terminalserver prostředí 
 Za autentizaci je zodpovědné WSA 
 Není funkční, když je požadována dekrypce na základě 
 autentizace 



Active Directory AD Agent 

WSA 

2. AD pošle doménu , 
uživatelské jméno a IP adresu 
AD agentovi. Mapování IP na 
uživatele periodicky odesílá. 

4. Jestliže není mapování 
IP na uživatele v lokální 
databázi, tak AD agent 
pošle dotaz do AD. 

5. Dle informace v 
odpovědí ukládá 
mapování IP na uživatele 

Transparetní autentizace pomocí AD 
agenta 
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Web aplikační kontrola 



Web aplikační kontrola 

  Zvyšuje se počet aplikací, 
které používají HTTP jako 
transportní protokol 
 

  Websecurity potřebuje 
detekovat a kontrolovat tyto 
aplikace 



Web aplikační kontrola 
  Aplikace jsou 

detekovány na základě 
speciálních singnatur 
 

  Tyto signatury jsou 
automaticky stahovány v 
rámci pravidelného 
updatu z Cisco serverů 
 

  Není požadobán reboot 
a ani manuální 
instalace! 

  



Web aplikační Kontrola - ukázka 
Blokování přenosu souborů v IM 



Web aplikační kontrola – ukázka 
Kontrola šířky pásma pro multimediální datové toky 



Web aplikační kontrola - Ukázka 
Granulární kontrola a reportování pro Facebook 



Web Application Controla – Ukázka 
O čem Facebook OPRAVDU je J 
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Cisco Email Security 
 
Petr Vácha, TeamLeader of Security, ALEF NULA a.s. 

 



Bounce Verification 
Eliminates mis-directed 

bounces 

DKIM Signing & 
Verification 

Sender verification 

SPF Verification 
Verify mail is coming 

from servers 
designated to send on 

sender’s behalf 

HTML Sanitization 
Eliminates spoofed 

URLs 

Recipient Validation 
Eliminates messages 
sent to invalid email 

addresses 

TLS Encryption  
Gateway to gateway 

encryption  

Pohled pod „pokličku“ aneb jak na to ;-)  

End User Allow & 
Block Lists & 

Spam Quarantine  
End user controls 

Industry Leading 
LDAP Capabilities 

LDAP referrals, 
multiple LDAP servers, 

3 step set up wizard 



Výpočet email reputačního skóre :-) 



Nahrazení stávajících email forwarderů 
 

Anti-Spam 

Anti-Virus 

Policy Enforcement/
DLP 

Mail Routing 

Before IronPort 

IronPort Email Security Appliance 

Internet 

Firewall 

MTAs 

Groupware 

Users 

After IronPort 

Internet 

Users 

Groupware 

Firewall 
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Topologie a migrační 
postup 



Původní topologie 
 

Internet 

Antispam GW 

Email GW s podporou TLS 

Vnitřní síť 

Mail Hubs 

MS Exchange a Unix servery 

Příchozí email. provoz 

Odchozí email. provoz 

Odchozí TLS email. provoz 

Dceřinné 
Společnosti 
A, B, C ... X 



Migrace fáze I. 
 

Internet 

ESA geograficky nezávislý cluster 

Vnitřní síť 

Příchozí email. provoz 

Odchozí email. provoz 

Odchozí TLS email. provoz 

Dceřinné 
Společnosti 
A, B, C ... X 

Odchozí market. provoz 

OOB 
Management 

Virtuální brána 

SMA – reporting, tracking,  
AS karanténa 

Uživatelský přístup  
do karantény 



Migrace fáze II. – finální stav  
 

ESA geograficky nezávislý cluster 

Příchozí email. provoz 

Odchozí email. provoz 

Odchozí TLS email. provoz 

Odchozí market. provoz 
Virtuální brána 

Internet 
WAN 

Dceřinná spol. A - Public 

Internet 
WAN 

Dceřinná spol. B - Public 

Dceřinná spol. X 
Public 

Mateřská spol.  
Public 

Internet WAN Internet 
Mateřská spol.  
Private 

LAN Internet 
Marketing 
Public 

Služební provoz 
na SMA  
Private 

LAN MGMT 

SMA – Security Management Appliance 



Virtuální brány 
 

•  Lze nakonfigurovat více IP rozhraní a nad nimi spustit 
nezávislou SMTP bránu (listener) 

•  Na názvy rozhraní a listenery se lze odkazovat v content i 
message filtrech apod. 



Virtuální brány a volba odchozího rozhraní I. 
 

•  Odchozí rozhraní se „defaultně“ volí dle IP adres na rozhraních, 
pokud ho nelze zvolit, tak se používá směrovací tabulka 

•  Problém nastává typicky při komunikaci do Internetu, kdy jsou IP 
adresy jednotlivých virtuálních GW ze stejného rozsahu.  

•  V rámci jednoho IP rozsahu se zvolí automaticky rozhraní dle 
nejnižší nalezené hodnoty v „c-string“ prohledávání  



Virtuální brány a volba odchozího rozhraní II. 
 •  „C-string search“ viz. obr. vlevo 

•  Ukázka automatického volby „defaultního“ rozhraní v auto režimu (není 
explicitně určeno) pro adresy z jednoho IP rozsahu 

 10.10.10.2/24 
 10.10.10.100/24 – zvolí se automaticky jako defaultní 
 10.10.10.105/24 

 10.10.10.30/24 

•  Pokud u rozhraní použijete masku /32, tak se nikdy nezvolí jako default 
rozhraní, protože je „default gateway“ z jiného rozsahu. 32 bitová maska nemá 
vliv na IP routing. 

 10.10.10.2/32 
 10.10.10.100/32 
 10.10.10.105/32 

 10.10.10.30/24 – zvolí se automaticky jako defaultní 

Více zde: 

https://ironport.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1583/kw/32%20esa%20ip%20virtual/related/1 

https://ironport.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/285/kw/32%20esa%20ip%20virtual/related/1 

 



Virtuální brány a volba odchozího rozhraní III. 
 

•  Odchozí rozhraní lze také ovlivnit pomocí content filtrů 
(GUI), message filtrů (CLI), deliveryconfig (CLI), altsrchost 
(CLI) 

 

 

 

 

 

 

 



Virtuální brány a volba odchozího rozhraní IV. 
 

•  Jak se vyhnou časté modifikaci filtru narozdíl od alsrchost,  
nebo message a content filtrů s parametrem cílové nebo 
zdrojové domény ? Viz. následující message filtr. 

 



Virtuální brány a volba odchozího rozhraní V. 
 

Virtuální brána 
INT-FIRMA1 
@firma1.cz 

INT-FIRMA2 
@firma2.cz 

Internet LAN 

Příchozí email. provoz 

Odchozí email. provoz 



Virtuální brány a volba odchozího rozhraní VI. 
 

•  Pro komunikaci mezi rozhraními mezi jednotlivých GW se 
vytvoří „outgoing mail policy“ pro každou cílovou bránu na 
níž je aplikovaný „content filter“, který definuje odchozí  
rozhrání 

 



Virtuální brány a volba odchozího rozhraní VII. 
 
•  Definice „content filteru“ 

 

Aplikace „content filtru“ v dané policy 

 



Definice politik pro příchozí emailovou 
komunikaci 
 
Adresy pro danou politiku lze definovat staticky, nebo na 
základě infromací z MS AD nebo LDAP 

 



Definice politik pro odchozí emailovou 
komunikaci 
 
•  Adresy pro danou politiku lze definovat staticky, nebo na 

základě infromací z MS AD nebo LDAP 

 



Cílové SMTP servery pro jednotlivé domény 
 

•  Používají se DNS MX záznamy, SMTP routy, nebo filtry 
(message i  content) 

•  Priority mají obdobnou filosofii jako MX v DNS 

•  Stejné priority pro SMTP routy = „round robin per flow“ 



Přiřazení „disclaimeru“ dle vydefinovaných 
podmínek 
 
•  Různé disclaimery pro různé domény a uživatele 

•  Vyjímky na různé emailové adresy 

•  Nepřidávat disclaimer na digitálně podepsanou a zašifrovanou 
komunikaci 

Pro  
referenci 



Odstranění received hlaviček interních serverů 
 •  Pomocí content  filtrů(GUI) nebo message filtrů (CLI) lze odstranit 

received hlavičku, kterou přidává každý server, přes který email projde 

•  Vhodnější je používat message filtry 

•  Pokud odstraníte „received“  hlavičku a dojde k SMTP routovací 
smyčce, tak nemá IronPort možnost tento stav detekovat a musí se to 
ošetřit ve filtrovacích pravidlech v „outgoing mail policy“ 



Odesílání marketingových zpráv 
 
•  Bude se odesílat z dedikované virtuální brány = nebude mít žádný vliv 

na „vnímaní“ důvěryhodnosti IP adresy ze které se posílá běžný provoz 

•  Marketingový server nemusí odesílat napřímo provoz na IronPort, proto 
je možné kontrolovat např. received hlavičku namísto IP adresy 
odesílatele.  



Přiřazení „kratšího“ bounce profilu pro 
marketing 
 •  Marketingové zprávy se posílají ve velkém objemu a často na 

neexistující adresy, zaplněné mailboxy apod.=> zbytečne zaplňují 
odchozí frontu a nebo se doručí v nevhodný čas, dle tvrzení 
marketingových specialistů (doručují se během noci a managery budí 
jejich Blackberry  ) 



Omezování velikosti emailových zpráv 
 
•  Omezování lze definovat na různé uživatele i skupiny uživatelů 

•  Je možné pro rozdílné skupinu uživatelů používat modifikované chybové 
hlášky (např. různé jazykové mutace) 

 



Odstraňování příloh dle skupin v MS AD/LDAP 

 



Statické přepisování domén nebo adres 
příjemců 

•  Používá se v CLI parametr „DOMAINMAP“ v konfiguraci listeneru 

•  Definice se provádějí odděleně pro každý listener 

•  Přepisují se adresy příjemců dle statické definované tabulky 



Statické přepisování domén nebo adres 
odesílatelů 

•  Používá se v CLI parametr „MASQUERADE“ v konfiguraci listeneru 

•  Definice se provádějí odděleně pro každý listener 

•  Přepisují se adresy odesílatelů dle statické definované tabulky 

•  Lze použít i varinatu, kdy se atributy vyčítají v LDAP nebo MS AD 



Geograficky nezávislá vysoká dostupnost 
•  Konfiguraci lze vytvářet v libovolné úrovni 

•  Nastavení se dědí z vyšší úrovně nebo se přepíše parametry z 
nižší 
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Děkujeme za pozornost. 


