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FIREWALLE:  
PRZEWODNIK 

DLA KLIENTÓW

Praktyczny przewodnik dobierania !rewalli dla sieci w przedsi"biorstwach.
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Bez w!tpienia sieci s! obecnie bardziej z"o#one ni# dotychczas. Pracownicy uzyskuj! 
dost$p do dowolnej aplikacji przy u#yciu urz!dze% s"u#bowych lub osobistych. 
W wielu wypadkach s! to aplikacje przeznaczone do u#ytku zarówno osobistego, jak 
i s"u#bowego, jednak ryzyko biznesowe i zabezpieczenia s! cz$sto ignorowane. Nowi 
potencjalni pracownicy pytaj! o zasady korzystania z aplikacji przed zaakceptowaniem 
nowej posady. Dodanie kolejnej warstwy z"o#ono&ci jest wa#nym problemem 
zwi!zanym z efektywno&ci! systemu zabezpiecze% elektronicznych. Czy firma jest 
celem ataków? Czy chodzi raczej o to „kiedy”, a nie o to „czy”? Czy mo#na lepiej si$ 
przygotowa'? Z"o#ono&' sieci oraz infrastruktury zabezpiecze% mo#e ogranicza' 
zdolno&' do szybkiego reagowania na te i inne wyzwania zwi!zane z bezpiecze%stwem 
w cyberprzestrzeni. 

Gdy wi$ksza z"o#ono&' sieci ogranicza mo#liwo&' szybkiego podejmowania 
optymalnych decyzji, zazwyczaj pomocne jest „skoncentrowanie si$ na podstawach” 
w celu rozwi!zania bie#!cych problemów technicznych w najbardziej efektywny sposób. 
W ten sposób przypominamy sobie o trzech podstawowych funkcjach firewalla: 

1. Pe"nienie funkcji podstawowego sk"adnika infrastruktury zabezpiecze% sieci. 

2. Pe"nienie funkcji punktu kontroli dost$pu dla ca"ego ruchu sieciowego (akceptowanie 
lub odrzucanie ruchu skierowanego do sieci na podstawie zasad). 

3. Eliminacja ryzyka zwi!zanego z „nieznanymi” zagro#eniami przy u#yciu pozytywnego 
modelu kontroli, zgodnie z którym nale#y zezwala' na dowolny ruch sieciowy, jednak 
domy&lnie blokowa' ca"y pozosta"y ruch. 

Z up"ywem czasu podstawowe funkcje firewalla zosta"y wyeliminowane w"a&nie 
z powodu kontrolowanego przez ni! ruchu sieciowego. Rozwój aplikacji spowodowa", 
#e podstawowa infrastruktura zabezpiecze% nie zapewnia ju# poziomu kontroli 
wymaganego do ochrony cyfrowych zasobów u#ytkowników. 

Wprowadzenie

Zmiany, rozwi!zania, innowacje

Nawet firewalle z bardziej zaawansowanymi 

funkcjami i wydajno"ci! wi#ksz! ni$ 

dotychczas przechodz! „kryzys to$samo"ci”. 

Zagro$enia szybko ewoluuj!, a tradycyjne 

filtrowanie portów i adresów IP nie zapewnia 

ju$ odpowiedniej ochrony.
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Wymiana portów (port hopping), korzystanie z niestandardowych portów i u#ycie 
szyfrowania to przyk"ady metod u"atwiaj!cych dost$p do aplikacji. Te same techniki 
s! u#ywane równie# przez osoby atakuj!ce firmy w cyberprzestrzeni zarówno 
bezpo&rednio (cyberzagro#enia stwarzane przez te osoby), jak i po&rednio (ukrywanie 
zagro#e% w ruchu sieciowym zwi!zanym z aplikacj!). Problemy wprowadzane przez 
te nowoczesne aplikacje dodatkowo komplikuje fakt, #e pracownicy u#ywaj! ich 
do wykonywania zada% s"u#bowych. W sieci wyst$puj! mi$dzy innymi nast$puj!ce 
aplikacje i zagro#enia: 

n Typowe aplikacje u$ytkowników ko%cowych: Przyk"ady aplikacji to multimedia 
spo"eczno&ciowe, udost$pnianie plików, wideo, wiadomo&ci b"yskawiczne i poczta 
elektroniczna. Stanowi! one oko"o 25% aplikacji w sieci i wykorzystuj! 20% 
przepustowo&ci1. Niektórzy pracownicy mog! u#ywa' ich do celów zwi!zanych 
z obowi!zkami s"u#bowymi, a inni wy"!cznie do u#ytku osobistego. Aplikacje te 
mog! by' bardzo rozbudowane i cz$sto oferuj! funkcje zwi!zane z nieuzasadnionym 
ryzykiem. S! one zwi!zane zarówno z ryzykiem biznesowym, jak i zagro#eniem dla 
systemu zabezpiecze% i konieczne jest optymalne skonfigurowanie zezwalania na 
niektóre aplikacje i blokowania innych. 

n Podstawowe aplikacje biznesowe: Te aplikacje s! u#ywane do prowadzenia 
dzia"alno&ci biznesowej i obs"uguj! najwa#niejsze zasoby (np. bazy danych, us"ugi 
udost$pniania plików i drukowania, katalogi). Ta grupa aplikacji jest obiektem ataków 
w cyberprzestrzeni, zwi!zanych z wieloma aspektami aplikacji, a podstawowym 
problemem jest najlepsze izolowanie i zabezpieczenie ich przed atakami w trybie 
niewidzialno&ci, u"atwiaj!cym pokonanie firewalla i systemu IPS przy u#yciu typowych 
metod obchodzenia zabezpiecze%. 

n Aplikacje niestandardowe i zwi!zane z infrastruktur!: Do tej grupy nale#! 
podstawowe aplikacje infrastruktury (np. SSL, SSH i DNS) i aplikacje opracowane 
wewn!trz organizacji, niestandardowe lub nieznane. Te aplikacje s! powszechnie 
u#ywane do maskowania polece% i ruchu steruj!cego generowanego przez 
z"o&liwe oprogramowanie (np. roboty). Wiele z tych aplikacji korzysta z ró#nych 
niestandardowych portów. Osiemdziesi!t pi$' z 356 aplikacji u#ywaj!cych SSL nigdy 
nie korzysta z portu 443 ani portów zdefiniowanych dla protoko"u SSL (37 stosuje 
metod$ wymiany portów „port hopping”, 28 u#ywa portu tcp/80, a 20 korzysta 
z portów innych ni# tcp/443). 

Aby rozwi!za' te problemy, zwrócono wi$ksz! uwag$ na podstawy firewalli, a ka#dy 
dostawca firewalli ponownie rozwa#a metody identyfikowania i kontrolowania ruchu 
na podstawie aplikacji, a nie tylko portu i protoko"u. Firewalle kontroluj!ce ruch 
na podstawie aplikacji s! obecnie zbiorczo zwane „firewallami nowej generacji”, 
a ka#dy dostawca firewalla przyznaje, #e kontrolowanie aplikacji jest obecnie jednym 
z najwa#niejszych aspektów zabezpiecze% sieci. 

Istniej! dwie oczywiste przyczyny tego koncentrowania si$ na podstawach. Po pierwsze 
aplikacje i skojarzone zagro#enia mog! w "atwy sposób omija' firewalle blokuj!ce 
porty i dodatkowe zabezpieczenia. Po drugie firewall jest jedyn! lokalizacj!, w której s! 
dost$pne wszystkie informacje dotycz!ce ruchu sieciowego i w której mo#na efektywnie 
egzekwowa' zasady kontroli dost$pu. Zalety tego nowego rozwi!zania s! oczywiste: 
skuteczno&' zabezpiecze% powinna by' wi$ksza, a ilo&' zasobów administracyjnych 
wymaganych do zarz!dzania firewallem i reagowania na wypadki naruszenia systemu 
zabezpiecze% powinna by' mniejsza lub co najmniej sta"a. 

Rewolucja, nie ewolucja
Ze wzgl#du na zbyt du$e nat#$enie ruchu 
sieciowego, nadmiern! liczb# aplikacji 
i niedostateczn! tolerancj# na negatywny 
wp&yw na wydajno"' nie mo$na wci!$ dodawa' 
urz!dze% i nowych „modu&ów” oprogramowania 
w celu u&atwienia analizy ruchu.

1 Raport dotycz!cy u#ycia aplikacji i zagro#e% Palo Alto Networks, stycze% 2013
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Firewalle nowej generacji s! definiowane przez firm$ Gartner jako nowe rozwi!zanie 
dla przedsi$biorstw „uwzgl$dniaj!ce pe"n! inspekcj$ stosu umo#liwiaj!c! 
zapobieganie intruzjom, inspekcj$ na poziomie aplikacji i precyzyjn! kontrol$ przy 
u#yciu zasad”. Wi$kszo&' dostawców zabezpiecze% sieci zapewnia obecnie widoczno&' 
i kontrol$ aplikacji przy u#yciu sygnatur aplikacji dodawanych do silnika IPS lub 
oferuje dodatkow! licencj$ na modu" kontroli aplikacji. Obie te opcje s! dodatkami do 
firewalla blokuj!cego porty i w niewielkim stopniu u"atwiaj! koncentrowanie si$ na 
podstawowych zadaniach, które powinien wykonywa' firewall. 

Efektywno&' funkcjonowania firmy jest w du#ym stopniu zale#na od aplikacji 
u#ywanych przez pracowników i zawarto&ci obs"ugiwanej przez te aplikacje. 
Ograniczenie si$ do blokowania tylko wybranych sk"adników mo#e spowodowa' 
zmniejszenie wydajno&ci w firmie. Je#eli zespó" ds. zabezpiecze% poszukuje funkcji 
dost$pnych w firewallach nowej generacji, nale#y w pierwszej kolejno&ci ustali', czy 
dany firewall nowej generacji umo#liwi bezpieczne u#ytkowanie aplikacji z korzy&ci! 
dla organizacji. Nale#y rozwa#y' nast$puj!ce zagadnienia:

n Czy firewall nowej generacji rozszerzy zakres widoczno&ci i u"atwi zrozumienie 
ruchu sieciowego zwi!zanego z aplikacjami? 

n Czy b$d! dost$pne opcje zasad reagowania na ruch sieciowy inne ni# odrzucenie lub 
zezwolenie?

n Czy nasza sie' b$dzie chroniona przed zagro#eniami i atakami w cyberprzestrzeni 
— znanymi i nieznanymi? 

n Czy mo#emy systematycznie identyfikowa' nieznany ruch sieciowy i zarz!dza' nim?

n Czy mo#emy implementowa' #!dane zasady zabezpiecze% bez niekorzystnego 
wp"ywu na wydajno&'? 

n Czy ilo&' zasobów administracyjnych, przeznaczanych przez zespó" firmy na 
zarz!dzanie firewallem, zostanie zmniejszona? 

n Czy zarz!dzanie ryzykiem b$dzie "atwiejsze i bardziej efektywne? 

n Czy zasady mog! u"atwi' uzyskanie lepszych wyników biznesowych?

W przypadku odpowiedzi „tak” na powy#sze pytania decyzja o przej&ciu od starszych 
firewalli do firewalli nowej generacji jest uzasadniona. Nast$pnym krokiem jest 
rozwa#enie alternatywnych rozwi!za% oferowanych przez dostawców firewalli. Podczas 
oceny dost$pnych rozwi!za% alternatywnych nale#y koniecznie zwróci' uwag$ na 
ró#nice architektoniczne mi$dzy oferowanymi firewallami nowej generacji oraz 
zwi!zane z nimi implikacje dotycz!ce rzeczywistych funkcji, procesów i wydajno&ci.

 

Firewalle nowej generacji

1. Identyfikowanie aplikacji niezale$nie od portu, protoko&u, metody obchodzenia 
zabezpiecze% lub deszyfrowania. 

2. Identyfikowanie u$ytkowników niezale$nie od urz!dzenia lub adresu IP.

3. Ochrona w czasie rzeczywistym przed znanymi i nieznanymi zagro$eniami zwi!zanymi 
z aplikacjami. 

4. Zapewnienie szczegó&owej widoczno"ci aplikacji, u$ytkowników i zawarto"ci oraz kontroli 
opartej na zasadach.

5. Zapewnienie przewidywalnego, wielogigabitowego, zgodnego wdro$enia. 

Definicja firewalli nowej generacji
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Projektuj!c firewalle nowej generacji, dostawcy zabezpiecze% stosuj! jedn! z dwóch 
koncepcji architektonicznych:

1. Wbudowanie mechanizmu identyfikacji aplikacji w firewall jako podstawowy element 
klasyfikacyjny. 

2. Dodanie elementu dopasowuj!cego wzorce sygnatur aplikacji do firewalla 
blokuj!cego porty.

Obie metody umo#liwiaj! rozpoznawanie aplikacji, jednak z ró#n! skuteczno&ci!, 
u#yteczno&ci! i relewantno&ci!. Najwa#niejsz! cech! tych rozwi!za% architektonicznych 
jest okre&lony model zabezpiecze% oparty na zasadach aplikacji — pozytywnych 
(zezwalanie na okre&lone i blokowanie wszystkich pozosta"ych) lub negatywnych 
(blokowanie okre&lonych i zezwalanie na wszystkie pozosta"e). 

n Pozytywny model zabezpiecze% (firewall lub inne rozwi!zanie) umo#liwia zapisywanie 
zasad akceptuj!cych okre&lone aplikacje lub funkcje (np. WebEx, SharePoint, Gmail) 
i automatyczne odrzucanie innego ruchu. Aby osi!gn!' ten poziom kontroli, nale#y 
aktywnie klasyfikowa' ca"ych ruch sieciowy na firewallu (nie pó(niej), aby umo#liwi' 
akceptowanie odpowiedniego ruchu i odrzucanie pozosta"ych pakietów. Zapewniaj!c 
pe"n! widoczno&' ca"ego ruchu sieciowego, firmy mog! ogranicza' ilo&' zasobów 
administracyjnych wymaganych do monitorowania aktywno&ci sieciowej, zarz!dzania 
zasadami i analizy wypadków naruszenia systemu zabezpiecze%. Przyk"adem 
implikacji zwi!zanych z zabezpieczeniami mo#e by' bardziej skuteczna ochrona 
przed znanymi i nieznanymi atakami w cyberprzestrzeni, mimo #e akceptowana 
mo#e by' wi$ksza liczba aplikacji w sieci, oraz lepsza kontrola nieznanych aplikacji 
zgodnie z zasad! blokowania ca"ego pozosta"ego ruchu na firewallu. 

n Negatywny model zabezpiecze% (IPS, AV itd.) umo#liwia wyszukiwanie i blokowanie 
okre&lonych zagro#e% lub niepo#!danych aplikacji i zezwalanie na pozosta"y ruch 
sieciowy. Oznacza to, #e ruch sieciowy jest klasyfikowany tylko w zakresie zgodnym 
z list! blokowanych sk"adników. Ta technika mo#e by' skuteczna w przypadku 
selektywnego wyszukiwania i blokowania zagro#e% lub niepo#!danych aplikacji, 
jednak negatywny model zabezpiecze% jest niedostosowany do pe"nienia funkcji 
g"ównego elementu kontroli ca"ego ruchu w sieci. Z tego powodu techniki 
negatywnego modelu zabezpiecze% zosta"y relegowane do pe"nienia jedynie 
funkcji pomocniczych wzgl$dem firewalla. Przyk"adem biznesowych implikacji 
negatywnego modelu zabezpiecze% mo#e by' zwi$kszenie wymaganej ilo&ci zasobów 
administracyjnych na skutek du#ej liczby zasad i zduplikowanych baz danych logów. 

Dalsz! cz$&' Przewodnika dla klientów podzielono na trzy sekcje. Korzystaj!c 
z wprowadzenia 10 warunków, które musi spe"ni' Twój nowy firewall, zamieszczonego 
w pierwszej sekcji, mo#na upewni' si$, #e powy#sza architektura i model kontroli 
umo#liwia identyfikowanie i bezpieczne akceptowanie aplikacji na firewallu. 
W pozosta"ych sekcjach szczegó"owo omówiono tych 10 warunków, u"atwiaj!cych wybór 
dostawcy przy u#yciu zapytania ofertowego i fizyczn! ocen$ firewalla. 

Czynniki architektoniczne zwi!zane 
z klasyfikacj! ruchu sieciowego przy 
u"yciu firewalli
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Kryteria wyboru firewalla zazwyczaj mo#na podzieli' na trzy obszary: funkcje 
zabezpiecze%, procesy i wydajno&'. Elementy funkcjonalne zabezpiecze% s! zwi!zane 
z ich skuteczno&ci! i mo#liwo&ci! zarz!dzania przez zespó" ryzykiem skojarzonym 
z aplikacjami u#ywanymi w sieci. Z perspektywy procesów podstawowe pytanie to 
„gdzie zasady aplikacji s! rozmieszczone i jak trudne i z"o#one jest zarz!dzanie 
nimi przez zespó"?”. Ró#nica funkcjonalna jest prosta: czy firewall mo#e wykonywa' 
zadania przy zachowaniu przepustowo&ci wymaganej przez firm$? W przypadku ka#dej 
organizacji obowi!zuj! inne wymagania i priorytety w trzech kryteriach wyboru, jednak 
obowi!zuje nast$puj!cych 10 warunków, które musi spe"ni' Twój nowy firewall:

1. Identyfikowanie i kontrolowanie aplikacji na dowolnym porcie

2. Identyfikowanie i kontrolowanie prób obej"cia zabezpiecze%

3. Deszyfrowanie wychodz!cych pakietów protoko&u SSL i kontrolowanie 
protoko&u SSH

4. Zapewnienie kontroli funkcji aplikacji

5. Systematyczne zarz!dzanie nieznanym ruchem sieciowym 

6. Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i z&o"liwego oprogramowania 
we wszystkich aplikacjach na wszystkich portach

7. Zapewnianie widoczno"ci i kontroli tej samej aplikacji dla wszystkich 
u$ytkowników i urz!dze%

8. Upraszczanie zabezpiecze% sieci, a nie ich komplikacja poprzez dodanie 
kontroli aplikacji

9. Utrzymanie sta&ej przepustowo"ci i wydajno"ci przy aktywacji pe&nej 
kontroli aplikacji

10. Obs&uga dok&adnie takich samych funkcji firewalla w przypadku 
systemów sprz#towych i wirtualnych 

Twój nowy firewall musi identyfikowa' i kontrolowa' aplikacje równocze"nie na 
wszystkich portach. 

Przyk&ad biznesowy: Deweloperzy aplikacji nie musz! ju# stosowa' standardowej 
metodologii projektowej port /protokó"/aplikacja. Coraz wi$cej aplikacji mo#e 
korzysta' z niestandardowych portów lub stosowa' metod$ wymiany portów „port 
hopping” (np. aplikacje obs"uguj!ce wiadomo&ci b"yskawiczne, udost$pnianie plików 
w sieciach peer-to-peer lub telefoni$ internetow! przy u#yciu protoko"u VoIP). Ponadto 
u#ytkownicy coraz cz$&ciej konfiguruj! aplikacje do korzystania z niestandardowych 
portów (np. RDP i SSH). Aby egzekwowa' zasady firewalla specyficzne dla aplikacji, 
w których porty s! istotne w coraz mniejszym stopniu, Twój nowy firewall musi 
zak"ada', #e ka#da aplikacja mo#e korzysta' z dowolnego portu. Koncepcja korzystania 
z dowolnych portów przez aplikacje jest jedn! z fundamentalnych zmian w dziedzinie 
aplikacji, wymuszaj!c! migracj$ od firewalli blokuj!cych porty do firewalli nowej 
generacji. Mo#liwo&' wykorzystania dowolnego portu przez aplikacje wyja&nia równie#, 
dlaczego negatywny model kontroli nie jest skuteczny. Je#eli aplikacja mo#e wybra' 
dowolny port, produkt oparty na kontroli negatywnej wymaga"by wst$pnych informacji 
lub testowania wszystkich sygnatur równocze&nie na wszystkich portach.

Wymagania: Nale#y przyj!' proste za"o#enie, #e dowolna aplikacja mo#e korzysta' 
z dowolnego portu, a nowy firewall musi domy&lnie nieustannie klasyfikowa' ruch 
sieciowy wed"ug aplikacji na wszystkich portach. Klasyfikacja ruchu sieciowego na 
wszystkich portach ma charakter cykliczny. W przeciwnym wypadku kontrola oparta 
na blokowaniu portów b$dzie obchodzona przy u#yciu tych samych metod, które by"y 
przyczyn! problemów przez wiele lat.

10 warunków, które musi spe#ni$ Twój 
nowy firewall

1.
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Twój nowy firewall musi identyfikowa' i kontrolowa' oprogramowanie do unikania 
zabezpiecze%. 

Przyk&ad biznesowy: Niewielka liczba aplikacji w sieci mo#e by' u#ywana do celowego 
obchodzenia zasad zabezpiecze% wprowadzonych w celu ochrony cyfrowych zasobów 
organizacji. Dwie klasy aplikacji mo#na zaliczy' do oprogramowania do obchodzenia 
zabezpiecze% — zaprojektowane specjalnie w tym celu (np. zewn$trzne serwery 
proxy i szyfrowane tunele inne ni# sieci VPN) i aplikacje, które mo#na w "atwy sposób 
zaadaptowa' w celu uzyskania tego samego rezultatu (np. narz$dzia do zdalnego 
zarz!dzania serwerami/komputerami stacjonarnymi). 

n Zewn$trzne serwery proxy i aplikacje obs"uguj!ce szyfrowane tunele inne ni# sieci 
VPN s! u#ywane do obchodzenia zabezpiecze% przy u#yciu ró#nych metod unikowych. 
Te aplikacje nie maj! #adnego zastosowania biznesowego w sieci, poniewa# s! 
projektowane w celu obchodzenia zabezpiecze%, i powoduj! zagro#enie firmy 
i systemu zabezpiecze%. 

n Narz$dzia do zdalnego zarz!dzania serwerami/komputerami stacjonarnymi (np. 
RDP i Teamviewer) s! zazwyczaj u#ywane przez personel dzia"u pomocy technicznej 
oraz informatyków do zwi$kszania wydajno&ci. S! one równie# cz$sto u#ywane przez 
pracowników do omijania firewalla albo ustanawiania po"!cze% z komputerami 
domowymi lub innymi komputerami poza sieci! firmy. Osoby dokonuj!ce ataków 
w cyberprzestrzeni wiedz!, #e te aplikacje s! powszechnie u#ywane i opublikowano 
ju# zarówno w raportach DBIR (Verizon Data Breach Report), jak i raportach 
Mandiant opisy przypadków wykorzystania tych narz$dzi dost$pu zdalnego na co 
najmniej jednym etapie procesu ataku sieciowego.

Nie wszystkie aplikacje tego typu s! jednak zwi!zane z takimi samymi zagro#eniami — 
aplikacje dost$pu zdalnego mog! by' u#ywane do legalnych celów, podobnie jak 
wiele aplikacji tuneli szyfrowanych. Te same narz$dzia s! jednak coraz cz$&ciej 
wykorzystywane przez osoby dokonuj!ce wielokrotnie ataków sieciowych. Bez 
mo#liwo&ci kontrolowania tych narz$dzi do obchodzenia zabezpiecze% organizacje nie 
mog! egzekwowa' swoich zasad zabezpiecze% i s! nara#one na zagro#enia, które, jak 
im si$ wydawa"o, zosta"y wyeliminowane.

Wymagania: Istniej! ró#nego typu aplikacje do obchodzenia zabezpiecze%, stosuj!ce 
nieznacznie ró#ni!ce si$ metody. Dost$pne s! zarówno publiczne, jak i prywatne 
zewn$trzne serwery proxy (w witrynie proxy.org zamieszczono obszern! baz$ danych 
publicznych serwerów proxy), które mog! korzysta' z protoko"ów HTTP i HTTPS. 
Prywatne serwery proxy s! cz$sto konfigurowane do korzystania z nieklasyfikowanych 
adresów IP (np. komputery domowe) przy u#yciu aplikacji takich jak PHProxy lub 
CGIProxy. Aplikacje dost$pu zdalnego (np. RDP, Teamviewer lub GoToMyPC) mog! 
by' u#ywanego do legalnych celów, jednak ze wzgl$du na skojarzone ryzyko nale#y 
nimi zarz!dza' z ostro#no&ci!. Wi$kszo&' innych aplikacji umo#liwiaj!cych obej&cie 
zabezpiecze% (np. Ultrasurf, Tor, Hamachi) nie ma zastosowa% biznesowych w sieci 
firmy. Niezale#nie od zasad zabezpiecze% obowi!zuj!cych w firmie nowy firewall 
musi identyfikowa' i kontrolowa' wszystkie aplikacje tego typu, niezale#nie od 
portu, protoko"u, szyfrowania lub metody unikowej. Dodatkowe zalecenie: aplikacje 
umo#liwiaj!ce obchodzenie zabezpiecze% s! regularnie aktualizowane w celu 
utrudnienia wykrywania ich i kontrolowania. Nale#y wi$c koniecznie nie tylko pami$ta', 
#e nowy firewall musi identyfikowa' aplikacje obchodz!ce zabezpieczenia, ale równie# 
wiedzie', jak cz$sto algorytmy tej aplikacji s! aktualizowane i korygowane.

2.
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Twój nowy firewall musi zapewnia' kontrol# funkcji aplikacji.

Przyk&ad biznesowy: Deweloperzy platformy aplikacji takich jak Google, Facebook, 
Salesforce.com lub Microsoft oferuj! wiele funkcji, które u"atwiaj! pozyskanie lojalnych 
u#ytkowników, jednak mog! by' zwi!zane z ró#nymi profilami ryzyka. Na przyk"ad 
mo#na zezwoli' na korzystanie z u#ytecznego narz$dzia biznesowego Webex, jednak 
u#ycie funkcji udost$pniania pulpitu Webex do przej$cia kontroli nad komputerem 
stacjonarnym pracownika ze (ród"a zewn$trznego mo#e spowodowa' naruszenie 
rozporz!dze% wewn$trznych lub zasad zgodno&ci z przepisami. Innym przyk"adem 
mo#e by' Google Mail (Gmail) i Google Talk (Gtalk). Po zalogowaniu u#ytkownika 
w us"udze Gmail, która mo#e by' dozwolona w zasadach, mo#ne on w "atwy sposób 
prze"!czy' kontekst do us"ugi Gtalk, która powinna by' zablokowana. Twój nowy 
firewall musi rozpoznawa' i klasyfikowa' indywidualne funkcje i umo#liwia' wdro#enie 
odpowiednich zasad reagowania.

Wymagania: Twój nowy firewall musi nieustannie klasyfikowa' poszczególne aplikacje 
i monitorowa' zmiany, które mog! oznacza', #e u#ywana jest inna funkcja. Koncepcja 
„jednorazowej” klasyfikacji nie jest opcj!, któr! mo#na zaakceptowa', poniewa# 
ignoruje fakt, #e te powszechnie u#ywane aplikacje korzystaj! ze wspólnych sesji 
i obs"uguj! wiele funkcji. Je#eli inna funkcja zostanie wprowadzona w sesji, firewall 
musi odnotowa' t$ zmian$ w tabelach stanu i sprawdzi' zasady. Podstawowym 
wymaganiem dotycz!cym nowego firewalla jest nieustanne &ledzenie stanu w celu 
zrozumienia funkcji obs"ugiwanych przez poszczególne aplikacje i skojarzonego ryzyka. 

Bezpieczne korzystanie z aplikacji
Aby bezpiecznie wykorzysta' aplikacje 
i technologie do prowadzenia dzia&alno"ci 
biznesowej, zespo&y ds. zabezpiecze% 
sieciowych musz! nie tylko wdro$y' 
odpowiednie zasady u$ytkowania, ale 
równie$ metody egzekwowania tych zasad.

Twój nowy firewall musi deszyfrowa' i sprawdza' pakiety protoko&u SSL 
i kontrolowa' protokó& SSH.

Przyk&ad biznesowy: Obecnie 26% aplikacji u#ywa protoko"u SSL przy u#yciu 
jakiej& metody lub formy we wspó"czesnych sieciach firmowych2. Uwzgl$dniaj!c 
rozpowszechnienie protoko"u HTTPS w wielu rentownych aplikacjach wysokiego 
ryzyka, z których korzystaj! u#ytkownicy ko%cowi (np. Gmail i Facebook), oraz 
mo#liwo&' wymuszania protoko"u SSL przez u#ytkowników w wielu witrynach, 
zespó" firmy ds. zabezpiecze% musi pomija' coraz wi$kszy obszar bez mo#liwo&ci 
deszyfrowania, kontrolowania i skanowania ruchu sieciowego zaszyfrowanego przy 
u#yciu protoko"u SSL. Z pewno&ci! firewall nowej generacji musi by' dostatecznie 
elastyczna, aby umo#liwia' pomijanie zaszyfrowanego ruchu sieciowego SSL 
okre&lonego typu (np. ruch sieci Web z us"ug finansowych lub organizacji s"u#by 
zdrowia), a jednocze&nie deszyfrowanie zgodnie z zasadami ruchu innego typu (np. SSL 
na portach niestandardowych, HTTPS z nieklasyfikowanych witryn sieci Web w Europie 
Wschodniej). Protokó" SSH jest u#ywany prawie uniwersalnie i mo#e by' w "atwy sposób 
skonfigurowany przez u#ytkowników ko%cowych do celów niezwi!zanych z prac! w taki 
sam sposób, jak narz$dzie pulpitu zdalnego. Szyfrowanie protoko"u SSH umo#liwia 
wykorzystanie go do ukrywania dzia"a% niezwi!zanych z prac!. 

Wymagania: Mo#liwo&' deszyfrowania protoko"u SSL jest fundamentalnym 
czynnikiem — nie tylko dlatego, #e pakiety tego typu stanowi! coraz wi$kszy odsetek 
ruchu sieciowego w przedsi$biorstwach, ale równie# z powodu kilku innych wa#nych 
funkcji, które by"yby niekompletne lub nieefektywne bez mo#liwo&ci deszyfrowania 
protoko"u SSL. Najwa#niejsze elementy to rozpoznawanie i deszyfrowanie SSL na 
dowolnym porcie dla ruchu przychodz!cego i wychodz!cego, kontrola zasad dla 
deszyfrowania oraz niezb$dne sk"adniki sprz$tu i oprogramowania umo#liwiaj!ce 
deszyfrowanie równocze&nie kilkudziesi$ciu tysi$cy po"!cze% SSL z przewidywaln! 
wydajno&ci!. Dodatkowe wymagania, które nale#y rozwa#y', to mo#liwo&' 
identyfikowania i kontrolowania u#ycia protoko"u SSH. W szczególno&ci kontrola 
protoko"u SSH powinna uwzgl$dnia' mo#liwo&' ustalenia, czy jest on u#ywany do 
przekierowania portów (lokalny, zdalny, X11) lub zastosowania macierzystego (SCP, 
SFTP i dost$p do pow"oki). Po ustaleniu, jak protokó" SSH jest u#ywany, mo#na 
przygotowa' odpowiednie zasady zabezpiecze%. 

3. 4.

2 Raport dotycz!cy u#ycia aplikacji i zagro#e% Palo Alto Networks, stycze% 2013
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Twój nowy firewall musi systematycznie zarz!dza' nieznanym ruchem sieciowym. 

Przyk&ad biznesowy: Nieznany ruch sieciowy wyst$puje w niewielkich ilo&ciach 
w ka#dej sieci, jednak stanowi powa#ne zagro#enie dla u#ytkowników i organizacji. 
Nale#y rozwa#y' kilka istotnych zagadnie% zwi!zanych z nieznanym ruchem sieciowym 
— czy jest dzielony na kategorie, czy mo#na minimalizowa' go przy u#yciu zasad, czy 
firewall mo#e w "atwy sposób charakteryzowa' niestandardowe aplikacje i umo#liwia 
zaklasyfikowanie ich jako „znane” w kontek&cie lokalnych zasad zabezpiecze% i czy 
firewall u"atwia okre&lenie zagro#enia zwi!zanego z nieznanym ruchem? 

Nieznany ruch jest równie# silnie zwi!zany z zagro#eniami w sieci. Osoby dokonuj!ce 
ataków sieciowych s! cz$sto zmuszone do modyfikowania protoko"u w celu 
wykorzystania luk w zabezpieczeniach aplikacji. Na przyk"ad, aby zaatakowa' serwer 
sieci Web, atakuj!cy musi zmodyfikowa' nag"ówek protoko"u HTTP do tego stopnia, #e 
wynikowy ruch sieciowy nie jest ju# identyfikowany jako ruch sieci Web. Anomalie tego 
typu s! wczesnym sygna"em zbli#aj!cego si$ ataku. Podobnie z"o&liwe oprogramowanie 
cz$sto u#ywa dostosowanych protoko"ów w swoim modelu polece% i sterowania, 
umo#liwiaj!c zespo"om ds. zabezpiecze% st"umienie w zarodku ka#dej infekcji 
zwi!zanej z nieznanym z"o&liwym oprogramowaniem.

Wymagania: Domy&lny nowy firewall musi klasyfikowa' ca"y ruch sieciowy na 
wszystkich portach — w tym obszarze wcze&niejsza dyskusja dotycz!ca architektury 
i modelu kontroli zabezpiecze% jest bardzo wa#na. Pozytywne (domy&lne odrzucanie) 
modele klasyfikuj! wszystko, a negatywne (domy&lne zezwalanie) modele klasyfikuj! 
tylko sk"adniki zgodne z zaleceniami. Klasyfikowanie ca"ego ruchu sieciowego jest tylko 
drobnym aspektem problemu zwi!zanego z nieznanym ruchem. Nowy firewall musi 
umo#liwia' monitorowanie ca"ego nieznanego ruchu sieciowego na wszystkich portach 
w pojedynczej lokalizacji [zarz!dzania] i szybko analizowa' ruch w celu ustalenia, czy 
jest to (1) aplikacja wewn$trzna lub niestandardowa, (2) aplikacja komercyjna bez 
sygnatury czy (3) zagro#enie. Dodatkowo nowy firewall musi udost$pnia' wszystkie 
niezb$dne narz$dzia umo#liwiaj!ce nie tylko monitorowanie nieznanego ruchu 
sieciowego, ale równie# systematyczne zarz!dzanie nim przy u#yciu zasad, tworzenie 
niestandardowej sygnatury, przesy"anie PCAP aplikacji komercyjnej w celu dalszej 
analizy lub przeprowadzenia dochodzenia w przypadku zagro#enia. 

Twój nowy firewall w poszukiwaniu zagro$e% musi skanowa' wszystkie aplikacje na 
wszystkich portach.

Przyk&ad biznesowy: Przedsi$biorstwa nieustannie adaptuj! do dzia"alno&ci biznesowej 
wiele aplikacji, które mog! by' obs"ugiwane wewn!trz lub na zewn!trz siedziby 
lokalizacji przedsi$biorstwa. W przypadku hostowanych us"ug SharePoint, Box.net, 
Google Docs lub Microsoft Office365, a nawet aplikacji sieci ekstranet obs"ugiwanych 
przez partnera wiele organizacji wymaga u#ycia aplikacji, która mo#e korzysta' 
z niestandardowych portów, protoko"u SSL lub funkcji udost$pniania plików. Mówi!c 
inaczej, te aplikacje umo#liwiaj! prowadzenie dzia"alno&ci biznesowej, jednak mog! by' 
równie# zwi!zane z zagro#eniem w cyberprzestrzeni. Ponadto niektóre z tych aplikacji 
(np. SharePoint) wykorzystuj! technologie pomocnicze, które s! cz$sto obiektem 
ataków (np. IIS i SQL Server). Blokowanie aplikacji nie jest odpowiednim rozwi!zaniem, 
podobnie jak bezwarunkowe zezwalanie na korzystanie z aplikacji z (potencjalnymi) 
skojarzonymi zagro#eniami w &rodowisku biznesowym i cyberprzestrzeni.

Ta tendencja do korzystania z niestandardowych portów jest bardzo widoczna 
w &rodowisku z"o&liwego oprogramowania. Od momentu, gdy z"o&liwe oprogramowanie 
znajdzie si$ w sieci, a wi$kszo&' takich przypadków wymaga uczestnictwa klienta 
(z"o&liwe oprogramowanie) komunikuj!cego si$ z serwerem C&C, atakuj!cy mo#e 
swobodnie wybiera' dowoln! kombinacj$ portu i protoko"u. W rzeczywisto&ci na 
podstawie analizy trzech ubieg"ych miesi$cy ustalono, #e 97% nieznanego z"o&liwego 
oprogramowania przekazanego za po&rednictwem FTP korzysta"o z ca"kowicie 
niestandardowych portów.

Wymagania: Aby umo#liwi' bezpieczne korzystanie z aplikacji, nale#y j! zaakceptowa' 
i skanowa' w poszukiwaniu zagro#e%. Te aplikacje mog! komunikowa' si$ za 
po&rednictwem kombinacji protoko"ów (np. program SharePoint korzysta z protoko"ów 
CIFS, HTTP i HTTPS i wymaga zasad firewalla bardziej z"o#onych ni# „blokuj aplikacj$”). 
Pierwszym krokiem jest identyfikacja aplikacji (niezale#nie od portu i szyfrowania), 
ustalenie funkcji, które nale#y zaakceptowa' lub zablokowa', a nast$pnie skanowanie 
zaakceptowanych sk"adników w poszukiwaniu zagro#e% — luk w zabezpieczeniach, 
wirusów/oprogramowania z"o&liwego lub szpieguj!cego, a nawet wa#nych, 
kontrolowanych lub poufnych informacji.

5. 6.
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Twój nowy firewall musi zapewnia' spójn! kontrol# wszystkich u$ytkowników 
niezale$nie od lokalizacji lub typu urz!dzenia. 

Przyk&ad biznesowy: Twoi u#ytkownicy coraz cz$&ciej przebywaj! poza siedzib! 
przedsi$biorstwa i cz$sto uzyskuj! dost$p do sieci firmy przy u#yciu smartfonów lub 
tabletów. Kiedy& by"a to domena osób podró#uj!cych s"u#bowo, a obecnie znaczna 
cz$&' personelu mo#e pracowa' zdalnie. U#ytkownicy pracuj!cy w kawiarni, domu 
lub siedzibie klienta oczekuj! na mo#liwo&' po"!czenia si$ z ich aplikacjami za 
po&rednictwem sieci WiFi, bezprzewodowego modemu szerokopasmowego lub 
innych metod. Niezale#nie od lokalizacji u#ytkownika, a nawet rozmieszczenia jego 
aplikacji, powinien obowi!zywa' ten sam standard kontroli przy u#yciu firewalla. Je#eli 
nowy firewall zapewnia widoczno&' aplikacji i kontrol$ ruchu sieciowego w siedzibie 
przedsi$biorstwa, ale nie poza ni!, pomija ruch zwi!zany z najwi$kszymi zagro#eniami.

Wymagania: Jest to prosta koncepcja — nowy firewall musi zapewnia' spójn! 
widoczno&' i kontrol$ ruchu sieciowego niezale#nie od lokalizacji u#ytkownika. Nie 
oznacza to, #e organizacja musi stosowa' dok"adnie te same zasady w obu wypadkach. 
Na przyk"ad niektóre organizacje zezwalaj! pracownikom na korzystanie z us"ugi Skype 
podczas podró#y s"u#bowych, ale nie w siedzibie g"ównej, a inne mog! wprowadzi' 
zasady zezwalaj!ce u#ytkownikom znajduj!cym si$ poza biurem na pobieranie 
za"!czników Salesforce.com pod warunkiem, #e w"!czono funkcji szyfrowania ich 
dysków twardych. Twój nowy firewall powinien by' przystosowany do takiej konfiguracji 
bez znacznego opó(nienia obs"ugi u#ytkowników ko%cowych, zb$dnego obci!#enia 
administratora lub znacznego kosztu dla organizacji. 

Twój nowy firewall musi upraszcza' zabezpieczenia sieci dzi#ki dodatkowej kontroli 
aplikacji. 

Przyk&ad biznesowy: Wiele przedsi$biorstw ma problemy z wdro#eniem dodatkowych 
(róde" informacji, zasad i procedur zarz!dzania w przeci!#onych procesach 
zabezpiecze% i harmonogramach personelu. Mówi!c inaczej, je#eli personel nie 
mo#e zarz!dza' zasobami, którymi obecnie dysponuje, dodanie urz!dze%, interfejsów 
zarz!dzania ze skojarzonymi zasadami oraz (róde" informacji nie u"atwi ograniczenia 
obci!#enia personelu zadaniami administracyjnymi i nie przy&pieszy reagowania 
na zg"oszenia dotycz!ce problemów technicznych. Im bardziej rozproszone zasady 
(np. firewall blokuj!cy porty zezwala na ruch sieciowy przez port 80, system IPS 
wyszukuje/blokuje zagro#enia i aplikacje, a bezpieczna brama sieci Web filtruje adresy 
URL), tym trudniej jest zarz!dza' tymi zasadami. Jakich zasad zespó" ds. zabezpiecze% 
u#ywa do udost$pniania us"ugi WebEx? Jak s! identyfikowane i rozwi!zywane konflikty 
zasad na ró#nych urz!dzeniach? Zak"adaj!c, #e w instalacjach z typowym firewallem 
blokuj!cym porty obowi!zuj! tysi!ce regu", dodanie tysi$cy sygnatur aplikacji na 
kilkudziesi$ciu tysi!cach portów spowoduje znaczne podwy#szenie stopnia z"o#ono&ci. 

Wymagania: Firma jest zale#na od aplikacji, u#ytkowników i zawarto&ci, a Twój 
nowy firewall musi zezwala' na tworzenie zasad bezpo&rednio wspieraj!cych Twoje 
inicjatywy biznesowe. Wspólny kontekst mi$dzy aplikacj!, u#ytkownikiem a zawarto&ci! 
we wszystkich aspektach (widoczno&', kontrolowanie przy u#yciu zasad, rejestrowanie 
w logach i raporty) znacznie u"atwi uproszczenie infrastruktury zabezpiecze%. 
Po"!czenie zasad firewalla opartych na portach i adresach IP, oddzielnych zasad 
kontrolowania aplikacji, systemu IPS i eliminacji z"o&liwego oprogramowania 
komplikuje proces zarz!dzania zasadami i mo#e ogranicza' wydajno&' w firmie. 

8.7.
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Twój nowy firewall musi zapewnia' sta&! przepustowo"' i wydajno"' po pe&nym 
uaktywnieniu kontroli aplikacji.

Przyk&ad biznesowy: Wiele organizacji usi"uje osi!gn!' kompromis pomi$dzy 
wydajno&ci! a bezpiecze%stwem. Zbyt cz$sto w"!czenie nowych funkcji zabezpiecze% na 
firewallu powoduje znaczne zmniejszenie przepustowo&ci i wydajno&ci. Je#eli firewall 
nowej generacji jest prawid"owo zaprojektowana, ten kompromis nie jest konieczny.

Wymagania: Znaczenie architektury jest oczywiste równie# w tym wypadku, ale w inny 
sposób. Po"!czenie ze sob! firewalla blokuj!cego porty z funkcjami zabezpiecze% 
wykorzystuj!cymi inn! technologi$ zazwyczaj oznacza wyst$powanie zb$dnych 
warstw sieci, modu"ów skanuj!cych i zasad, a w rezultacie niedostateczn! wydajno&'. 
Z perspektywy oprogramowania firewall musi by' zaprojektowany ze wszystkimi 
tymi funkcjami w podstawowej konfiguracji. Ponadto, uwzgl$dniaj!c wymagania 
dotycz!ce mocy obliczeniowej (np. identyfikacja aplikacji, zapobieganie zagro#eniom 
na wszystkich portach itd.) przy du#ym nat$#eniu ruchu sieciowego i niskiej tolerancji 
na opó(nienie zwi!zane z ochron! krytycznej infrastruktury, nowy firewall musi 
mie' równie# odpowiedni sprz$t (dedykowany, przystosowany do pracy w sieci 
z zabezpieczeniami i skanowaniem zawarto&ci).

Twój nowy firewall musi obs&ugiwa' dok&adnie takie same funkcje kontroli 
w przypadku systemów sprz#towych i wirtualnych.

Przyk&ad biznesowy: Szybki rozwój wirtualizacji i &rodowiska chmury komputerowej 
jest zwi!zany z nowymi zagro#eniami dla systemów zabezpiecze%. Efektywne 
rozwi!zanie tych problemów przy u#yciu starszych firewalli jest utrudnione lub 
niemo#liwe za wzgl$du na niespójno&' funkcjonaln!, rozproszone zarz!dzanie 
i brak punktów integracji ze &rodowiskiem wirtualizacji. Aby chroni' ruch sieciowy 
przep"ywaj!cy do i od centrum danych i w &rodowiskach wirtualnych, nowy firewall 
musi obs"ugiwa' dok"adnie takie same funkcje w przypadku systemów sprz$towych 
i wirtualnych. 

Wymagania: Dynamiczne uruchamianie i deaktywacja aplikacji w wirtualnym 
centrum danych utrudnia identyfikowanie i kontrolowanie aplikacji przy u#yciu metody 
blokowania portów i adresów IP. Oprócz funkcji opisanych w sekcji 10 warunków, 
które musi spe"ni' Twój nowy firewall w systemach sprz$towych i wirtualnych 
wymagana jest &cis"a integracja ze &rodowiskiem wirtualizacji umo#liwiaj!ca 
usprawnienie tworzenia zasad dotycz!cych aplikacji po dodaniu lub usuni$ciu 
komputerów wirtualnych i aplikacji. Jest to jedyna metoda zapewnienia obs"ugi 
ewoluuj!cych architektur centrów danych z elastyczno&ci! operacyjn!, a jednocze&nie 
uwzgl$dniaj!cych zagro#enia i wymagania dotycz!ce zgodno&ci.

10.9.
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U#ytkownicy nieustannie adaptuj! nowe aplikacje i technologie, cz$sto wykorzystuj!c 
je do pracy, jednak nie uwzgl$dniaj! skojarzonych zagro#e% dla firmy i systemu 
zabezpieczenia. W niektórych wypadkach zablokowanie tych aplikacji przez zespó" ds. 
zabezpiecze% mo#e nawet utrudni' prowadzenie dzia"alno&ci biznesowej. 

Aplikacje s! u#ywane przez personel do pracy i umo#liwiaj! utrzymanie produktywno&ci 
zgodnie z priorytetami osobistymi i zawodowymi. Zgodnie z obecnymi zaleceniami 
system zabezpiecze% powinien wi$c umo#liwia' bezpieczne korzystania z aplikacji. Aby 
bezpiecznie wykorzysta' aplikacje i technologie w sieci do prowadzenia dzia"alno&ci 
biznesowej, zespo"y ds. zabezpiecze% sieciowych musz! nie tylko wdro#y' odpowiednie 
zasady u#ytkowania, ale równie# metody egzekwowania tych zasad. 

W sekcji 10 warunków, które musi spe"ni' Twój nowy firewall opisano najwa#niejsze 
funkcje umo#liwiaj!ce organizacjom bezpieczne korzystanie z aplikacji i prowadzenie 
dzia"alno&ci biznesowej. Nast$pnym krokiem jest opracowanie procedur na podstawie 
tych wymaga%, wybór dostawcy przy u#yciu procesu RFP i formalna ocena oferowanych 
rozwi!za%, a nast$pnie zakup i wdro#enie firewalla nowej generacji.

Zazwyczaj podczas wyboru firewalli, systemów IPS lub innych wa#nych sk"adników 
infrastruktury zabezpiecze% organizacje rozsy"aj! zapytania ofertowe (RFP) 
gwarantuj!ce, #e zostan! spe"nione ich specyficzne wymagania. Zgodnie z Gartner 
Magic Quadrant for Enterprise Firewalls „zmienne zagro#enia, warunki biznesowe 
i procesy IT zmuszaj! mened#erów zabezpiecze% sieciowych do poszukiwania 
firewalli nowej generacji w najbli#szym cyklu wymiany firewalla/systemu IPS”. Przy 
najbli#szej okazji do wdro#enia nowych rozwi!za% organizacje powinny uwzgl$dni' 
w swojej dokumentacji RFP funkcje zwi!zane z widoczno&ci! i kontrolowaniem 
aplikacji, dost$pne w rozwi!zaniach nowej generacji. W poprzedniej sekcji omówiono 
10 najwa#niejszych wymaga%, które musi spe"ni' Twój nowy firewall. W tej sekcji 
omówimy przygotowanie na podstawie tych wymaga% narz$dzi umo#liwiaj!cych 
identyfikacj$ i wybór firewalla nowej generacji. 

Architektura firewalla i model kontroli 

Aby ustali', czy firewall oferowany przez dostawc$ umo#liwia efektywne 
monitorowanie i kontrolowanie aplikacji, nale#y rozwa#y' kilka czynników. Architektura 
firewalla, a w szczególno&ci aparat klasyfikacji ruchu sieciowego okre&la efektywno&' 
identyfikacji i kontroli aplikacji, uzupe"niaj!cej filtrowanie portów i protoko"ów. Jak 
ju# wspomniano, nowy firewall ka#dego typu musi przede wszystkim precyzyjnie 
klasyfikowa' ruch sieciowy, a nast$pnie na tej podstawie podejmowa' wszystkie 
decyzje zwi!zane z zasadami zabezpiecze%. 

W tym modelu firewall stosuje tradycyjny pozytywny model kontroli (blokowanie 
wszystkich z wyj!tkiem wyra(nie dozwolonych przez u#ytkownika). Pozytywny 
model umo#liwia kontrolowanie i udost$pnianie aplikacji zgodnie z podstawowym 
wymaganiem we wspó"czesnym, nieustannie aktywnym i po"!czonym biznesowym 
&rodowisku online. Wyszukiwanie aplikacji przy u#yciu systemów typu IPS oznacza, 
#e u#ywany jest negatywny model kontroli (zezwalanie na wszystko z wyj!tkiem 
sk"adników wyra(nie odrzuconych przez system IPS). Negatywny model umo#liwia 
tylko blokowanie aplikacji. Ró#nice s! analogiczne do w"!czenia &wiat"a w pokoju 
do kontrolowania wszystkich sk"adników (model pozytywny) i korzystania z latarki 
w pokoju w celu monitorowania i kontrolowania tylko wybranych sk"adników (model 
negatywny). U#ycie tego dodatku do identyfikowania i blokowania „nieodpowiednich” 
pakietów jest po prostu poprawk!, a nie pe"nym rozwi!zaniem, poniewa# umo#liwia 
monitorowanie tylko cz$&ci ruchu sieciowego w celu unikni$cia ograniczenia 
wydajno&ci i nie uwzgl$dnia wszystkich ataków i aplikacji w cyberprzestrzeni. 

Firewalle powinny umo"liwia$ 
bezpieczne wykorzystanie aplikacji do 
dzia#alno%ci biznesowej

Wybór firewalla nowej generacji przy 
u"yciu procesu RFP 

Prowadzenie dzia&alno"ci biznesowej
We wspó&czesnym nieustannie po&!czonym 
"rodowisku online kontrolowanie aplikacji 
nie ogranicza si# do akceptowania lub 
odrzucania. Celem jest umo$liwienie 
bezpiecznego wykorzystania aplikacji do 
prowadzenia dzia&alno"ci biznesowej.
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Widoczno&' i kontrolowanie aplikacji 

Zapytanie ofertowe (RFP) musi zawiera' szczegó"owe informacje dotycz!ce 
architektury firewalla umo#liwiaj!cej identyfikowanie i kontrolowanie pe"nego 
spektrum aplikacji biznesowych, osobistych i innych oraz protoko"ów niezale#nie 
od portu, szyfrowania SSL lub stosowanej metody obchodzenia zabezpiecze%. 
Przygotowuj!c zapytanie ofertowe dotycz!ce firewalli nowej generacji, nale#y 
uwzgl$dni' nast$puj!ce informacje i pytania.

n Aby unikn!' wykrycia, wiele aplikacji korzysta z niestandardowych portów, metody 
wymiany portów (port hopping) lub konfiguracji umo#liwiaj!cej u#ycie innego portu. 

 n  Czy mechanizmy identyfikowania aplikacji zosta"y uwzgl$dnione w module 
klasyfikacji ruchu sieciowego firewalla (tzn. s! domy&lnie w"!czone)? 

 n  Czy mechanizmy identyfikowania firewalla s! zale#ne od standardowego portu 
aplikacji? 

 n  Czy mo#na stosowa' sygnatury w odniesieniu do wszystkich portów i czy ten 
proces jest konfigurowany automatycznie czy r$cznie?

n Czy ruch sieciowy odbierany przez urz!dzenie jest najpierw klasyfikowany na 
podstawie portu („to jest port 80, a wi$c mo#na uzna', #e ruch jest zwi!zany 
z protoko"em HTTP”) czy aplikacji („to jest us"uga Gmail”)? 

n Prosz$ opisa' szczegó"owo, jak firewall mo#e precyzyjnie identyfikowa' aplikacje. 

 n  Jakie mechanizmy oprócz sygnatur s! u#ywane do klasyfikowania ruchu 
sieciowego? 

 n Prosz$ opisa' typy aplikacji i zastosowania dekodera protoko"ów. 

 n Jak wdro#ono deszyfrowanie i kontrolowanie protoko"ów SSL i SSH? 

 n  Czy mechanizmy klasyfikacji ruchu sieciowego s! stosowane w równym stopniu 
w odniesieniu do wszystkich portów? 

n Jakie mechanizmy s! u#ywane do wykrywania aplikacji obchodz!cych 
zabezpieczenia, takich jak UltraSurf lub szyfrowane po"!czenia P2P?

n Czy aplikacje s! identyfikowane na firewallu czy w dodatkowym procesie po 
klasyfikacji na podstawie portów? 

 n Jakie s! trzy najwa#niejsze zalety zastosowanej architektury?

n Czy stan aplikacji jest &ledzony, a je#eli tak, to jak te informacje s! wykorzystywane 
do zapewnienia spójnej kontroli aplikacji i skojarzonych funkcji pomocniczych? 

 n  Prosz$ poda' trzy przyk"ady wykorzystania informacji dotycz!cych stanu aplikacji 
w zasadach zabezpiecze%. 

n Czy to#samo&' aplikacji jest podstaw! zasad zabezpiecze% firewalla czy kontrola 
aplikacji jest tylko podrz$dnym elementem zasad?

n Jak cz$sto jest aktualizowana baza danych aplikacji i czy jest to aktualizacja 
dynamiczna czy uaktualniana podczas ponownego uruchamiania systemu? 

 n Jak ruch sieciowy jest klasyfikowany przez system wirtualny w &rodowiskach 
wirtualnych (wschód/zachód, pó"noc/po"udnie). 

 n Prosz$ opisa' punkty integracji w &rodowisku wirtualnym. 

 n  Prosz$ opisa' proces tworzenia zasad zabezpiecze% dla nowych maszyn 
wirtualnych. 

 n  Prosz$ opisa' dost$pne funkcje &ledzenia zmiany lokalizacji, dodawania 
sk"adników i zmian maszyn wirtualnych.

 n  Prosz$ opisa' dost$pne funkcje integracji z systemami automatyzacji 
i instrumentacji &rodowiska wirtualnego.
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Kontrolowanie aplikacji obchodz!cych zabezpieczenia oraz protoko"ów SSL i SSH

Wiele aplikacji mo#na wykorzysta' do obej&cia zabezpiecze%. Niektóre aplikacje, 
takie jak zewn$trzne serwery proxy i szyfrowane tunele niezwi!zane z sieciami VPN, 
zaprojektowano specjalnie w celu obchodzenia zabezpiecze%. Inne aplikacje, takie 
jak narz$dzia do zdalnego zarz!dzania serwerami/komputerami stacjonarnymi, 
ewoluowa"y do postaci, w której personel inny ni# informatycy lub pracownicy dzia"u 
pomocy technicznej mo#e u#ywa' ich do obchodzenia mechanizmów kontrolnych. 
Protokó" SSL jest obecnie standardowym elementem konfiguracji zabezpiecze% 
wielu aplikacji dla u#ytkowników ko%cowych, jednak protokó" SSL mo#e maskowa' 
zagro#enia zwi!zane z przychodz!cym lub wychodz!cym ruchem zwi!zanym 
z przesy"aniem danych. Obecnie oko"o 26% aplikacji u#ywanych w sieci mo#e 
korzysta' z protoko"u SSL3 w pewnym zakresie. Nale#y wi$c koniecznie zidentyfikowa' 
odpowiednich dostawców firewalli nowej generacji, którzy uwzgl$dnili t$ kategori$ 
aplikacji. Przygotowuj!c zapytanie ofertowe dotycz!ce firewalli nowej generacji, nale#y 
uwzgl$dni' nast$puj!ce informacje i pytania.

n Prosz$ opisa' proces identyfikowania aplikacji z szyfrowaniem SSL na wszystkich 
portach, "!cznie z portami niestandardowymi.

n Jakie dost$pne zasady zabezpiecze% umo#liwiaj! selektywne deszyfrowanie, 
sprawdzanie i kontrolowanie aplikacji korzystaj!cych z protoko"u SSL?

n Czy obs"ugiwana jest dwukierunkowa identyfikacja, odszyfrowywanie oraz inspekcja 
protoko"u SSL?

n Czy deszyfrowanie SSL jest funkcj! standardow! czy zwi!zan! z dodatkow! op"at!? 
Czy wymagane jest dedykowane urz!dzenie?

n Narz$dzie SSH jest powszechnie u#ywane do uzyskiwania dost$pu do urz!dze% 
zdalnych przez informatyków, personel dzia"u pomocy technicznej i pracowników, 
którzy interesuj! si$ nowymi technologiami. 

 n Prosz$ szczegó"owo opisa' kontrol$ SSH, je#eli jest obs"ugiwana?

n Jakie mechanizmy s! u#ywane do identyfikowania aplikacji obchodz!cych 
zabezpieczenia, takich jak UltraSurf lub Tor? 

n Prosz$ opisa' automatyczn! identyfikacj$ aplikacji obchodz!cej zabezpieczenia przy 
u#yciu niestandardowego portu.

Filtrowanie aplikacji przy u#yciu zasad  

We wspó"czesnym nieustannie po"!czonym &rodowisku online kontrolowanie 
aplikacji nie ogranicza si$ do akceptowania lub odrzucania. Celem jest umo#liwienie 
bezpiecznego wykorzystania aplikacji do prowadzenia dzia"alno&ci biznesowej. Wiele 
„platform” (Google, Facebook, Microsoft) udost$pnia ró#ne aplikacje u#ytkownikom po 
wst$pnym zalogowaniu. Nale#y koniecznie ustali', jak dostawca firewalla monitoruje 
stan aplikacji, wykrywa zmiany w aplikacji i klasyfikuje zmian$ stanu. Przygotowuj!c 
zapytanie ofertowe dotycz!ce firewalli nowej generacji, nale#y uwzgl$dni' nast$puj!ce 
informacje i pytania.

n Czy klasyfikacja ruchu sieciowego z wykorzystaniem inspekcji stanu jest wykonywana 
oddzielnie przed identyfikacj! aplikacji, a je#eli tak, prosz$ opisa' jak zmiany stanu 
aplikacji po zidentyfikowaniu aplikacji s! monitorowane, &ledzone i wykorzystywane 
w zasadach.

n Prosz$ opisa', jak hierarchia bazy danych aplikacji (prosta, wielopoziomowa, 
inna) ujawnia funkcje w aplikacji macierzystej umo#liwiaj!ce tworzenie bardziej 
precyzyjnych zasad akceptowania aplikacji. 

n Prosz$ opisa' poziomy kontroli, które mo#na zastosowa' w odniesieniu do 
indywidualnych aplikacji oraz ich funkcji: 

 n zezwalanie,

 n  zezwalanie zale#nie od aplikacji, funkcji aplikacji, kategorii, podkategorii, 
technologii lub ryzyka, 

 n zezwalanie na podstawie harmonogramu, u#ytkownika, grupy, portu, 

 n  zezwalanie i skanowanie w poszukiwaniu wirusów, luk w zabezpieczeniach 
aplikacji, oprogramowania szpieguj!cego, z"o&liwych pakietów do pobrania,

 n zezwalanie i kszta"towanie/stosowanie mechanizmów kontroli jako&ci us"ugi, 

 n odrzucanie.

3 Raport dotycz!cy u#ycia aplikacji i zagro#e% Palo Alto Networks, stycze% 2013
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n Czy mo#na wdra#a' zabezpieczenia oparte na portach dla wszystkich aplikacji 
w bazie danych, a administrator mo#e egzekwowa' relacje mi$dzy aplikacj! 
a portami dla poszczególnych zasad? Przyk"ad: 

 n  Wymuszone kierowanie deweloperów baz danych Oracle do okre&lonego portu lub 
zakresu portów?

 n Nale#y upewni' si$, #e tylko informatycy mog! korzysta' z protoko"ów SSH i RDP.

 n  Wykrywanie i blokowanie z"o&liwego oprogramowania w aplikacji, nawet 
w przypadku portu niestandardowego. 

n Prosz$ wymieni' wszystkie repozytoria to#samo&ci w przedsi$biorstwie dost$pne 
dla zabezpiecze% opartych na u#ytkownikach. 

n Czy interfejs API jest dost$pny dla niestandardowej integracji infrastruktury 
to#samo&ci?

n Prosz$ opisa' jak zabezpieczenia oparte na zasadach s! wdra#ane dla u#ytkowników 
i grup w &rodowiskach us"ug terminalowych. 

n Prosz$ opisa' ewentualne ró#nice opcji akceptowania aplikacji dla urz!dze% 
sprz$towych i wirtualnych. 

Systematyczne zarz!dzanie nieznanymi aplikacjami

W ka#dej sieci wyst$puje nieznany ruch, który zazwyczaj jest zwi!zany z aplikacj! 
wewn$trzn! lub niestandardow!, jednak mo#e to by' równie# niezidentyfikowana 
aplikacja komercyjna, a w niekorzystnym scenariuszu nawet z"o&liwe oprogramowanie. 
Najwa#niejsze informacje, które mo#na uzyska' przy u#yciu zapytania ofertowego 
(RFP) i procesu ewaluacji, to szczegó"owy opis oferowanej przez dostawc$ metody 
systematycznego zarz!dzania nieznanym ruchem sieciowym, zwi!zanym z wi$kszym 
ryzykiem dla firmy i systemu zabezpiecze%. Przygotowuj!c zapytanie ofertowe 
dotycz!ce firewalli nowej generacji, nale#y uwzgl$dni' nast$puj!ce informacje i pytania.

n Prosz$ szczegó"owo opisa', jak mo#na identyfikowa' nieznany ruch sieciowy w celu 
analizy.

n Czy mechanizmy u#ywane do analizy uwzgl$dniono w standardowym zestawie funkcji 
czy te# s! pomocniczymi, dodatkowymi produktami? 

n Jakie warunkowe dzia"ania mo#na podejmowa' w odniesieniu do nieznanego ruchu 
(zezwalanie, odrzucanie, inspekcja, kszta"towanie itd.)?

n Prosz$ opisa' zalecane najlepsze procedury zarz!dzania nieznanym ruchem 
sieciowym zwi!zanym z aplikacjami.

 n  Czy uwzgl$dniono kontrol$ przy u#yciu zasad podobnie jak w przypadku oficjalnie 
obs"ugiwanej aplikacji (np. zezwalanie, odrzucanie, inspekcja, kszta"towanie, 
kontrolowanie wed"ug u#ytkownika, strefy itd.)?

 n Czy mo#na „zmieni' nazw$” wewn$trznego ruchu sieciowego?

 n Czy mo#na utworzy' niestandardow! sygnatur$ aplikacji?

n Jaki proces zastosowano do przesy"ania #!da% dotycz!cych nowych lub 
zaktualizowanych sygnatur aplikacji?

n Ile trwa oczekiwanie na uzyskanie sygnatur nowych aplikacji po przes"aniu wniosku?

n Jakie dost$pne mechanizmy umo#liwiaj! ustalenie, czy nieznany ruch sieciowy jest 
z"o&liwym oprogramowaniem?
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Zapobieganie zagro$eniom

Coraz cz$&ciej z aplikacjami s! zwi!zane zagro#enia takie jak luki w zabezpieczeniach, 
brak odporno&ci na infekcje komputerowe oraz brak bie#!cego sterowania i kontroli 
zainfekowanych urz!dze%. Z tego powodu analitycy zgodnie zalecaj! przedsi$biorstwom 
konsolidacj$ tradycyjnych systemów IPS i technologii zapobiegania zagro#eniom jako 
sk"adnika firewalla nowej generacji. Przygotowuj!c zapytanie ofertowe dotycz!ce 
firewalli nowej generacji, nale#y uwzgl$dni' nast$puj!ce informacje i pytania.

n Prosz$ opisa' wszystkie stosowane mechanizmy zapobiegania zagro#eniom 
(system IPS, program antywirusowy, program do ochrony przed oprogramowaniem 
szpieguj!cym, filtrowanie adresów URL, filtrowanie danych itd.).

n Jak s! licencjonowane te mechanizmy zapobiegania zagro#eniom?

n Prosz$ opisa' mechanizmy zapobiegania zagro#eniom opracowane w firmie lub 
uzyskane za po&rednictwem strony trzeciej lub us"ugi.

n Jakie zastosowano metody zapobiegania zagro#eniom zwi!zanym z aplikacjami 
korzystaj!cymi z niestandardowych portów?

n Czy informacje zwi!zane z identyfikacj! aplikacji s! zintegrowane czy u#ytkowane 
wspólnie z technologiami zapobiegania zagro#eniom? Je#eli tak, prosz$ opisa' 
poziom integracji.

n Prosz$ wymieni' dziedziny zapobiegania zagro#eniom (IPS, AV itd.) oparte na 
portach, a nie aplikacjach. 

n Czy aparat zapobiegania zagro#eniom skanuje zawarto&' skompresowanych plików 
takich jak ZIP lub GZIP?

n Czy aparat zapobiegania zagro#eniom mo#e skanowa' w zawarto&ci szyfrowanej przy 
u#yciu protoko"u SSL?

n Prosz$ wyja&ni', jak firewall mo#e wykrywa' niestandardowe lub polimorficzne 
z"o&liwe oprogramowanie i zapewni' ochron$ przez nim. 

 n Jakie mechanizmy s! u#ywane do blokowania z"o&liwego oprogramowania? 

n Prosz$ opisa' proces bada% i prac rozwojowych zwi!zanych z zapobieganiem 
zagro#eniom.

Ochrona u$ytkowników zdalnych

U#ytkownicy nowoczesnych sieci oczekuj! mo#liwo&ci ustanawiania po"!czenia 
i pracy z wielu lokalizacji poza tradycyjn! granic! sieci. Nale#y zapewni' ochron$ 
tych u#ytkowników nawet wówczas, gdy znajduj! si$ poza granicami sieci i korzystaj! 
z komputera, smartfonu lub tabletu. Celem tej sekcji jest ustalenie, jakie dost$pne 
funkcje umo#liwiaj! ochron$ tych u#ytkowników zdalnych i jakie s! ró#nice poziomu 
ochrony w przypadku u#ytkownika w sieci fizycznej lub poza ni!. Przygotowuj!c 
zapytanie ofertowe dotycz!ce firewalli nowej generacji, nale#y uwzgl$dni' nast$puj!ce 
informacje i pytania.

n Prosz$ szczegó"owo opisa', "!cznie ze wszystkimi niezb$dnymi sk"adnikami, 
dost$pne opcje ochrony u#ytkowników zdalnych.

n Je#eli uwzgl$dniono sk"adnik kliencki, jak jest on rozpowszechniany?

n Prosz$ opisa' wymagania dotycz!ce dostosowania wielko&ci systemów. Ilu 
u#ytkowników mo#na obs"ugiwa' równocze&nie?

n Czy funkcja ochrony u#ytkowników zdalnych jest przezroczysta dla klientów 
ko%cowych?

n Prosz$ opisa' jak zasady zabezpiecze% dotycz!ce u#ytkowników zdalnych s! 
wdra#ane (np. w zasadach firewalla, w oddzielnych zasadach/urz!dzeniu itd.).

n Prosz$ wymieni' wszystkie funkcje i zabezpieczenia modu"ów zdalnych (protokó" 
SSL, kontrola aplikacji, system IPS itd.)

n Czy firewall mo#e utrzymywa' po"!czenia u#ytkowników, aby zapewni' spójne 
egzekwowanie zasad niezale#nie od lokalizacji?

n Jak s! obs"ugiwani u#ytkownicy korzystaj!cy z urz!dze% przeno&nych? Czy mo#na 
zapewni' spójne egzekwowanie zasad w przypadku u#ytkowników w sieciach 
zewn$trznych i wewn$trznych sieciach bezprzewodowych?

n Czy firewall mo#e rozwi!zywa' problemy typu BYOD i na przyk"ad umo#liwia' 
bezpieczne korzystanie zarówno z firmowych, jak i spersonalizowanych komputerów 
przeno&nych, telefonów i tabletów?
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Zarz!dzanie

Zarz!dzanie jest najwa#niejszym czynnikiem w przypadku wdra#ania efektywnych 
zabezpiecze% sieci. Podczas przej&cia do nowego firewalla najwa#niejszym celem musi 
by' uproszczenie zarz!dzania zabezpieczeniami, je#eli jest to mo#liwe, dzi$ki dodaniu 
widoczno&ci i kontroli aplikacji. Przygotowuj!c zapytanie ofertowe dotycz!ce firewalli 
nowej generacji, nale#y uwzgl$dni' nast$puj!ce informacje i pytania.

n Czy oddzielny serwer lub komputer jest wymagany do zarz!dzania urz!dzeniami? 

n Prosz$ opisa' wszystkie obs"ugiwane opcje zarz!dzania: Interfejs wiersza polecenia 
(CLI)? Przegl!darka? Oprogramowanie klienckie? Serwer centralny? 

 n  Dla ka#dej obs"ugiwanej opcji zarz!dzania prosz$ opisa' jaki nak"ad pracy jest 
wymagany do zmiany metody zarz!dzania. 

n Prosz$ opisa' centraln! architektur$ zarz!dzania i opcje wdra#ania.

n Jakie dost$pne narz$dzia do monitorowania, poza przegl!dark! logów i raportami, 
zapewniaj! przejrzysty obraz aplikacji, u#ytkowników i zawarto&ci w sieci? 

 n  Czy narz$dzia do monitorowania uwzgl$dniono w konfiguracji podstawowej czy te# 
s! udost$pniane na podstawie licencji kupowanych/dodawanych oddzielnie? 

 n  Czy narz$dzia do monitorowania s! wdra#ane w zestawie czy jako oddzielne 
urz!dzenie?

n Prosz$ szczegó"owo opisa' zasoby i kroki wymagane do uzyskania „pe"nego widoku 
ruchu sieciowego zwi!zanego ze wszystkimi aplikacjami”.

n Czy wszystkie zasady zabezpiecze% aplikacji, zasady zabezpiecze% firewalla i funkcje 
zapobiegania zagro#eniom mo#na w"!czy' w pojedynczej regule w edytorze zasad 
firewalla? 

n Prosz$ opisa' funkcje zwi!zane z logami i raportami. Je#eli s! one uwzgl$dnione 
w zestawie, jaki spadek wydajno&ci powoduje w"!czenie rejestrowania informacji 
w logach? 

 n  Czy pe"na analiza logów jest dost$pna w zestawie czy te# jest udost$pniana na 
podstawie licencji kupowanej/dodawanej oddzielnie lub przy u#yciu oddzielnego 
urz!dzenia? 

n Czy dost$pne s! narz$dzia raportowania z mo#liwo&ci! pe"nego dostosowywania 
pozwalaj!ce zrozumie' zasady korzystania z sieci i wykrywa' zmiany u#ycia sieci?

 n  Czy s! one udost$pniane na podstawie licencji kupowanych/dodawanych oddzielnie 
lub przy u#yciu oddzielnego urz!dzenia?

n Prosz$ opisa', jak zapewniany jest dost$p zwi!zany z zarz!dzaniem przy du#ym 
nat$#eniu ruchu sieciowego i obci!#eniu urz!dzenia.

n Prosz$ opisa' zale#no&ci mi$dzy indywidualnym urz!dzeniem a centralnym 
zarz!dzaniem wieloma urz!dzeniami. 

n Prosz$ opisa' ró#nice w zarz!dzaniu urz!dzeniami sprz$towymi i wirtualnymi. 
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Przep&ywno"' 

Rzeczywista wydajno&' jest najwa#niejszym czynnikiem w przypadku wdra#ania 
zabezpiecze%. Kontrola aplikacji wymaga znacznie dok"adniejszej analizy ruchu 
sieciowego ni# w przypadku firewalli blokuj!cych porty, dlatego powoduje znacznie 
wi$ksze zu#ycie mocy obliczeniowej. Dodanie inspekcji zagro#e% i zasad zabezpiecze% 
do ruchu sieciowego powoduje tylko zwi$kszenie obci!#enia firewalla. Nale#y 
koniecznie ustali' wydajno&' sieci po w"!czeniu wszystkich funkcji zabezpiecze% 
i podczas analizy rzeczywistego ruchu sieciowego. Przygotowuj!c zapytanie ofertowe 
dotycz!ce firewalli nowej generacji, nale#y uwzgl$dni' nast$puj!ce informacje i pytania.

n Nale#y sprawdzi', czy produkt jest oparty na oprogramowaniu, serwerze producenta 
OEM czy urz!dzeniu specjalistycznym.

n Nale#y zbada' architektur$ sprz$tu w celu potwierdzenia odpowiedniej mocy 
obliczeniowej wymaganej do nieustannej klasyfikacji oraz inspekcji ruchu sieciowego 
na poziomie aplikacji. 

n Prosz$ opisa' ruch sieciowy, dla którego uzyskano publikowane wyniki pomiaru 
wydajno&ci: 

 n Firewall + rejestrowanie informacji w logach 

 n Firewall + kontrolowanie aplikacji 

 n Firewall + kontrolowanie aplikacji + zapobieganie zagro#eniom

n Jaka jest znamionowa przepustowo&' dla: 

 n Firewall + rejestrowanie informacji w logach 

 n Firewall + kontrolowanie aplikacji 

 n Firewall + kontrolowanie aplikacji + zapobieganie zagro#eniom

Dodatkowe zalecenia dotycz!ce zapyta% ofertowych (RFP)

W ka#dej organizacji obowi!zuj! ró#ne wymagania bardziej lub mniej restrykcyjne 
ni# wymagania opisane w tym dokumencie. Przyk"ady to rozwój firmy, referencje 
klienta, "atwo&' wdro#enia oraz obs"uga sieci i routingu. Najwa#niejszym zaleceniem 
dotycz!cym zapytania ofertowego (RFP) jest konsekwentne prowadzenie dostawców, 
tak aby mogli udowodni', #e proponowane przez nich produkty rzeczywi&cie oferuj! 
deklarowane funkcje. 

Zagadnienia zwi!zane z wydajno"ci!

Nale$y koniecznie ustali' wydajno"' sieci po 

w&!czeniu wszystkich funkcji zabezpiecze% 

i podczas analizy rzeczywistego ruchu 

sieciowego.
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Po wybraniu dostawcy lub przygotowaniu „ko%cowej” listy wybranych dostawców, 
na podstawie odpowiedzi na zapytanie ofertowe, nale#y fizycznie oceni' firewall przy 
u#yciu wzorców ruchu sieciowego, obiektów i zasad zgodnych z dzia"alno&ci! biznesow! 
organizacji. W tej sekcji zamieszczono zalecenia dotycz!ce fizycznej oceny firewalla 
nowej generacji. Ocena umo#liwi ustalenie w rzeczywistym &rodowisku, jak skutecznie 
dostawca firewalla uwzgl$dni" najwa#niejsze wymagania. Poni#sze zalecane testy s! 
tylko przyk"adem wymaganych funkcji firewalla nowej generacji i zosta"y opisane w celu 
u"atwienia opracowania szczegó"owego planu testów. 

Widoczno"' i kontrolowanie aplikacji  

Ta sekcja ma trzy cele. Po pierwsze nale#y ustali', #e pierwszym zadaniem 
wykonywanym przez testowane urz!dzenie (DUT) jest klasyfikacja ruchu sieciowego 
na podstawie to#samo&ci aplikacji, a nie portu sieciowego. Po drugie nale#y ustali', 
#e testowane urz!dzenie klasyfikuje aplikacje niezale#nie od metody obchodzenia 
zabezpiecze%, takich jak wymiana portów (port hopping) lub u#ycie portów 
niestandardowych, w celu rozszerzenia zakresu dost$pno&ci. Po trzecie nale#y 
ustali', #e to#samo&' aplikacji jest podstaw! zasad firewalla, a nie elementem zasad 
dodatkowych.

Identyfikacja aplikacji

n Nale#y potwierdzi', czy firewall mo#e identyfikowa' ró#ne aplikacje. Optymaln! 
metod! wykonania tego zadania jest wdro#enie testowanego urz!dzenia (DUT) 
w sieci docelowej w trybie transparentnym, w którym nie b$dzie ono wp"ywa' na 
funkcjonowanie sieci.

n Nale#y zweryfikowa', czy testowane urz!dzenie poprawnie identyfikuje ruch 
sieciowy zwi!zany z aplikacjami, przy u#yciu zarówno narz$dzi graficznych 
i podsumowuj!cych, jak i dochodzeniowych.

 n  Nale#y ustali' ilo&' zasobów administracyjnych wymaganych do wykonania 
tego zadania. 

n Nale#y oceni' kroki wymagane do wst$pnego uaktywnienia mechanizmu 
identyfikuj!cego aplikacje. Jak szybko u#ytkownik mo#e skonfigurowa' zasady 
i rozpocz!' „monitorowanie” ruchu sieciowego zwi!zanego z aplikacjami? Czy 
dodatkowe kroki s! wymagane do monitorowania aplikacji stosuj!cych metod$ 
wymiany portów (port hopping) lub korzystaj!cych z niestandardowych portów? 

Identyfikacja aplikacji stosuj!cych metod$ wymiany portów (port hopping) lub 
korzystaj!cych z niestandardowych portów

n Nale#y zweryfikowa', czy firewall mo#e identyfikowa' i kontrolowa' aplikacje 
korzystaj!ce z portów innych ni# ich porty domy&lne. Na przyk"ad protokó" SSH na 
porcie 80 i protokó" Telnet na porcie 25.

n Nale#y potwierdzi', czy firewall mo#e identyfikowa' aplikacje wykorzystuj!ce znan! 
aplikacj$ stosuj!c! metod$ wymiany portów (port hopping), tak! jak Skype, AIM lub 
jedna z wielu aplikacji P2P. 

To#samo&' aplikacji jako podstawa zasad zabezpiecze% firewalla

n Nale#y potwierdzi', czy podczas tworzenia firewalla aplikacja, a nie port, jest 
podstawowym elementem. 

 n  Czy zasady kontroli aplikacji wymagaj! okre&lenia najpierw regu"y dotycz!cej portu?

 n Czy modu" kontroli aplikacji jest ca"kowicie niezale#nym edytorem zasad? 

n Nale#y utworzy' zasady akceptuj!ce okre&lone aplikacje i blokuj!ce inne 
i zweryfikowa', czy te aplikacje s! kontrolowane zgodnie z oczekiwaniami. 

n Czy zasady dotycz!ce aplikacjach s! zgodne z regu"! „blokowanie wszystkich 
pozosta"ych”, na której jest oparty firewall? 

Identyfikowanie i kontrolowanie prób obej&cia zabezpiecze%

n Nale#y potwierdzi', czy testowane urz!dzenie (DUT) mo#e identyfikowa' 
i kontrolowa' grup$ aplikacji u#ywanych do obchodzenia zabezpiecze%. Do tej grupy 
nale#! aplikacje takie jak zewn$trzne serwery proxy (PHproxy, Kproxy), narz$dzia 
do zdalnego dost$pu do komputerów (RDP, LogMeIn!, TeamViewer, GoToMyPC) 
i szyfrowane tunele niezwi!zane z sieciami VPN (Tor, Hamachi, UltraSurf). 

n Nale#y potwierdzi', czy wszystkie aplikacje obchodz!ce zabezpieczenia s! precyzyjnie 
identyfikowane podczas testu. 

n Nale#y zweryfikowa', czy wszystkie aplikacje obchodz!ce zabezpieczenia mog! by' 
blokowane, nawet wówczas, gdy korzystaj! z niestandardowego portu.

Formalne testy zwi!zane z ocen! 
firewalli nowej generacji
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Identyfikowanie i kontrolowanie aplikacji korzystaj!cych z protoko"u SSL lub SSH

Coraz wi$ksza liczba aplikacji u#ywa szyfrowania SSL i protoko"u SSH do 
alternatywnych celów, dlatego nale#y oceni' zdolno&' do identyfikowania 
i kontrolowania aplikacji tego typu. 

n Nale#y zweryfikowa', czy testowane urz!dzenie (DUT) mo#e identyfikowa' 
i deszyfrowa' aplikacje korzystaj!ce z szyfrowania SSL.

n Nale#y potwierdzi', czy testowane urz!dzenie (DUT) mo#e identyfikowa', deszyfrowa' 
i stosowa' zasady zabezpiecze% w odniesieniu do deszyfrowanych aplikacji.

n Nale#y sprawdzi', czy deszyfrowana aplikacja „zaakceptowana” przez firewall 
zostanie ponownie zaszyfrowana i wys"ana do oryginalnej lokalizacji docelowej. 

n Nale#y potwierdzi' mo#liwo&' deszyfrowania oraz inspekcji przychodz!cego 
i wychodz!cego ruchu sieciowego zwi!zanego z protoko"em SSL. 

n Nale#y zweryfikowa', czy pakiety protoko"u SSH s! precyzyjnie identyfikowane 
niezale#nie od portu.

n Nale#y sprawdzi', czy kontrola protoko"u SSH odró#nia przekierowanie portów 
(lokalne, zdalne, X11) od u#ycia macierzystego (SCP, SFTP i dost$p do pow"oki). 

Identyfikowanie i kontrolowanie aplikacji korzystaj!cych z tego samego po"!czenia  

Nale#y ustali', czy mechanizmy klasyfikowania aplikacji nieustannie monitoruj! stan 
aplikacji, sprawdzaj! zmiany w aplikacji, a przede wszystkim poprawnie klasyfikuj! 
zmiany stanu. Wiele „platform” (Google, Facebook, Microsoft) udost$pnia ró#ne 
aplikacje u#ytkownikom po wst$pnym zalogowaniu. )ledzenie tej zmiany stanu aplikacji 
jest najwa#niejszym elementem firewalla nowej generacji. 

n Podczas korzystania z aplikacji takiej jak WebEx lub SharePoint nale#y najpierw 
potwierdzi', czy testowane urz!dzenie (DUT) identyfikuje pocz!tkow! aplikacj$ 
(np. WebEx lub SharePoint). 

n Bez wylogowania z aplikacji nale#y prze"!czy' si$ do oddzielnej funkcji 
(udost$pnianie pulpitu WebEx, administracja programu SharePoint, dokumenty 
programu SharePoint) i sprawdzi', czy ta zmiana stanu jest &ledzona, a nowa 
aplikacja/funkcja jest rzeczywi&cie poprawnie identyfikowana. 

n Nale#y sprawdzi' kontrol$ oraz inspekcj$ zasad w odniesieniu do funkcji aplikacji. 

Kontrola funkcji aplikacji

Nale#y ustali' zdolno&' testowanego urz!dzenia (DUT) do identyfikowania 
i kontrolowania okre&lonych funkcji w aplikacji. Kontrola na poziomie funkcji 
jest najwa#niejszym czynnikiem umo#liwiaj!cym korzystanie z aplikacji przy 
zachowaniu pewnej kontroli nad skojarzonymi zagro#eniami dla firmy i systemu 
zabezpiecze%. Przesy"anie plików jest typowym przyk"adem, jednak dotyczy to równie# 
funkcji administracyjnych, telefonii internetowej (VoIP), publikowania w mediach 
spo"eczno&ciowych i prowadzenia rozmowy w aplikacji nadrz$dnej. 

n Nale#y potwierdzi', czy testowane urz!dzenie (DUT) zapewnia widoczno&' hierarchii 
aplikacji (zarówno aplikacja podstawowa, jak i dodatkowe funkcje).

n Nale#y zweryfikowa' kontrol$ funkcji przesy"ania plików dzi$ki identyfikacji i kontroli 
aplikacji obs"uguj!cej t$ funkcj$. 

n Nale#y potwierdzi' zdolno&' testowanego urz!dzenia (DUT) do blokowania 
przesy"ania/pobierania plików zale#nie od aplikacji i typu plików. Na przyk"ad 
mo#liwo&' blokowania prób przesy"ania przez u#ytkowników dokumentów programu 
Word przy u#yciu internetowej aplikacji poczty sieci Web. 
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Systematyczne zarz!dzanie nieznanym ruchem sieciowym

We wszystkich sieciach wyst$puje niewielka ilo&' nieznanego ruchu, dlatego nale#y 
sprawdzi', jak szybko mo#na zidentyfikowa' ruch tego typu i podj!' odpowiednie 
dzia"ania.

n Nale#y sprawdzi', czy zapewniona jest widoczno&' nieznanego ruchu i dost$pne s! 
co najmniej nast$puj!ce informacje: 

 n Nat$#enie ruchu sieciowego

 n U#ytkownik i/lub adresy IP

 n U#ywany port

 n Skojarzona zawarto&' (plik, zagro#enie itd.) 

n Jaka ilo&' zasobów administracyjnych jest wymagana do badania nieznanego ruchu? 

n Czy mo#na konfigurowa' zasady firewalla (zezwalanie, blokowanie, inspekcja itd.) dla 
nieznanego ruchu? 

n Nale#y potwierdzi' dost$pne opcje umo#liwiaj!ce precyzyjne identyfikowanie 
i kontrolowanie ruchu sieciowego zwi!zanego z nieznanymi aplikacjami. 

 n Czy mo#na „zmieni' nazw$” ruchu sieciowego? 

 n Czy u#ytkownik mo#e utworzy' niestandardowy mechanizm identyfikacji? 

 n  Czy dostawca zapewnia niestandardowy mechanizm identyfikacji, a je#eli tak, to 
jak szybko?

Zapobieganie zagro$eniom 

Aby chroni' sie', nale#y nie tylko &ci&le kontrolowa' nara#enie na zagro#enia, ale 
równie# zapewni' niezawodn! ochron$ przed znanymi i nieznanymi zagro#eniami 
zwi!zanymi z akceptowanym ruchem sieciowym aplikacji. Nale#y sprawdzi' zdolno&' 
testowanego urz!dzenia (DUT) do egzekwowania zabezpiecze% w rzeczywistym 
&rodowisku, "!cznie z nieznanymi zagro#eniami, zagro#eniami zwi!zanymi z aplikacjami 
korzystaj!cymi z niestandardowych portów i ukrytymi przez kompresj$, pod warunkiem 
#e spe"nione s! wymagania przedsi$biorstwa dotycz!ce wydajno&ci.

n Nale#y potwierdzi' precyzj$ profilów zapobiegania zagro#eniom — czy s! globalne 
(tylko) czy mog! by' konfigurowane indywidualnie zale#nie od ruchu sieciowego, 
zagro#enia, u#ytkownika itd. 

n Nale#y zweryfikowa', czy metody zapobiegania zagro#eniom (system IPS, z"o&liwe 
oprogramowanie, filtrowanie zawarto&ci) s! spójnie stosowane w odniesieniu do 
aplikacji (i zagro#e%) korzystaj!cych z niestandardowych portów. Oznacza to, #e 
testowane urz!dzenie (DUT) powinno nie tylko kontrolowa' aplikacje korzystaj!ce 
z niestandardowych portów, ale równie# blokowa' zagro#enia zwi!zane z ruchem 
sieciowym przekazywanym przez te porty.

n Nale#y zweryfikowa', czy testowane urz!dzenie (DUT) wykrywa z"o&liwe 
oprogramowanie i niezatwierdzone pliki nawet wówczas, gdy s! skompresowane 
(np. ZIP lub GZIP).

n Nale#y ustali' proces identyfikowania i blokowania nieznanego z"o&liwego 
oprogramowania.

n Nale#y weryfikowa' wydajno&' testowanego urz!dzenia (DUT) po w"!czeniu 
wszystkich mechanizmów zapobiegania zagro#eniom, aby upewni' si$, #e ochrona 
b$dzie prawid"owo funkcjonowa' w rzeczywistym &rodowisku.

Ograniczenie obszaru ataku
Aby chroni' sie', nale$y nie tylko "ci"le 
kontrolowa' nara$enie na zagro$enia, ale 
równie$ zapewni' niezawodne metody 
zapobiegania zagro$eniom zwi!zanym 
z akceptowanym ruchem sieciowym aplikacji.
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Ochrona u$ytkowników zdalnych

Po pierwsze nale#y ustali', czy testowane urz!dzenie (DUT) mo#e chroni' 
u#ytkowników zdalnych przy u#yciu tych samych zasad, które s! stosowane wewn!trz 
sieci, a po drugie okre&li' ilo&' zasobów administracyjnych wymaganych do zarz!dzania 
i stopie% z"o#ono&ci wdro#enia. 

n Nale#y zweryfikowa', czy testowane urz!dzenie (DUT) mo#e chroni' u#ytkowników 
zdalnych korzystaj!cych z bardziej zaawansowanych technologii ni# po"!czenie SSL 
VPN lub zwrotne. 

n Nale#y potwierdzi' "atwo&' wdro#enia i zarz!dzania po utworzeniu grupy 
u#ytkowników zdalnych i wdro#eniu zasad testowych. 

n Czy testowane urz!dzenie (DUT) zapewnia zasady zale#nie od typu urz!dzenia? 

n Czy testowane urz!dzenie (DUT) zapewnia ochron$ przed z"o&liwym 
oprogramowaniem w urz!dzeniach przeno&nych i lukami w systemie operacyjnym 
tych urz!dze%?

n Czy testowane urz!dzenie (DUT) zapewnia zasady zale#nie od typu urz!dzenia?

n Na zako%czenie testu nale#y monitorowa' u#ytkowników zdalnych przy u#yciu 
przegl!darki logów.

Zarz!dzanie

Nale#y rozwa#y' stopie% z"o#ono&ci (liczba oddzielnych modu"ów sprz$towych) 
i trudno&ci (liczba kroków, przejrzysto&' interfejsu u#ytkownika itd.) zarz!dzania 
testowanym urz!dzeniem (DUT) podczas wykonywania zada%. 

n Nale#y potwierdzi' metodologi$ zarz!dzania testowanym urz!dzeniem (DUT) (czy 
wymagane jest oddzielne urz!dzenie lub serwer, czy mo#na zarz!dza' przy u#yciu 
przegl!darki, czy wymagany jest rozbudowany klient)?

n Nale#y zweryfikowa' dost$pno&' narz$dzi umo#liwiaj!cych wizualizacj$ wszystkich 
sk"adników sieci na podstawie podsumowania aplikacji, zagro#e% i adresów URL.

 n  Czy logi s! przechowywane w centralnej lokalizacji czy w oddzielnych bazach 
danych na poziomie funkcji (np. firewall, kontrola aplikacji, system IPS)? 

 n  Nale#y okre&li' ilo&' zasobów administracyjnych skojarzonych z analiz! logów dla 
celów zwi!zanych z monitorowaniem i prowadzeniem dochodzenia. 

n Nale#y sprawdzi', czy wszystkie zasady zabezpiecze% aplikacji, zasady zabezpiecze% 
firewalla i funkcje zapobiegania zagro#eniom mo#na w"!czy' w tym samym edytorze 
zasad?

 n  Czy regu"a firewalla dotycz!ca portów jest tworzona i stosowana przed kontrol! na 
poziomie aplikacji? 

 n  Je#eli u#ywanych jest wiele zasad (np. firewall, kontrola aplikacji, system IPS), 
czy s! dost$pne narz$dzia do uzgadniania zasad umo#liwiaj!ce wykrywanie 
potencjalnych luk?

Wydajno"' po uruchomieniu us&ug

Kontrola aplikacji wymaga znacznie wi$kszej mocy obliczeniowej ni# tradycyjny firewall 
blokuj!cy porty, dlatego najwa#niejsze jest sprawdzenie, czy testowane urz!dzenie 
(DUT) mo#e funkcjonowa' prawid"owo podczas identyfikowania i kontrolowania 
aplikacji. 

n Nale#y sprawdzi', czy testowane urz!dzenie (DUT) jest oparte na oprogramowaniu, 
serwerze producenta OEM czy urz!dzeniu specjalistycznym.

n Je#eli jest to urz!dzenie, nale#y zbada' architektur$ sprz$tu w celu potwierdzenia 
odpowiedniej mocy obliczeniowej wymaganej do utrzymania wydajno&ci sieci po 
uruchomieniu wszystkich us"ug. 

n Nale#y wykona' test! Nale#y oceni' rzeczywist! wydajno&' w &rodowisku testowym 
przy u#yciu wzorców ruchu sieciowego reprezentatywnego dla docelowego 
&rodowiska sieciowego. 

Zalecenia dotycz!ce urz!dze% sprz#towych i wirtualnych 

Je#eli docelow! lokalizacj! wdro#enia jest centrum danych, nale#y wybra' powy#sze 
testy umo#liwiaj!ce prawid"owe sprawdzenie funkcji firewalla w formie wirtualnej. 
W przypadku &rodowisk wirtualnych nale#y uwzgl$dni' dodatkowe czynniki:

n Jaki proces jest u#ywany do zarz!dzania zasadami z uwzgl$dnieniem relacji mi$dzy 
instancjami maszyn wirtualnych. Ile kroków jest wymaganych? 

n Czy mo#na tworzy' zasady tego samego typu dla urz!dze% fizycznych i wirtualnych? 
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n Czy dok"adnie te same funkcje s! dost$pne w przypadku urz!dze% sprz$towych 
i wirtualnych. 

n Nale#y zweryfikowa', czy testowane urz!dzenie (DUT) mo#e zabezpieczy' ca"y ruch 
sieciowy mi$dzy urz!dzeniami wirtualnymi na tym samym serwerze wirtualnym. 

n Nale#y zweryfikowa', czy testowane urz!dzenie (DUT) mo#e zapewni' zasady 
dotycz!ce aplikacji, u#ytkowników i zawarto&ci dla danej instancji wirtualnej.

n Nale#y zweryfikowa', czy testowane urz!dzenie (DUT) mo#e kontynuowa' 
egzekwowanie zasad nawet w przypadku migracji maszyny wirtualnej z jednego 
serwera na drugi.

n Nale#y potwierdzi' i sprawdzi' interakcj$ z systemem zarz!dzania platformami 
wirtualizacji. 

n Nale#y potwierdzi' i sprawdzi' interakcj$ z systemami automatyzacji i instrumentacji 
&rodowiska wirtualnego.

Dodatkowe zalecenia dotycz!ce oceny

Proces oceny i testowania zabezpiecze% sieci jest zale#ny od organizacji i w wi$kszo&ci 
wypadków przekracza zakres tego dokumentu. Przyk"ady to "atwo&' wdro#enia (tryb 
pasywnego nas"uchu, tryb transparentny itd.), sieci (warstwa 2, warstwa 3, tryb 
mieszany) i obs"uga routingu (RIP, OSPF, BGP). Zalecan! najlepsz! metod! oceny 
firewalla jest utworzenie okre&lonego zestawu kryteriów i poddanie ka#dego urz!dzenia 
pe"nej serii testów, szczegó"owe udokumentowanie wyników w sposób umo#liwiaj!cy 
podj$cie uzasadnionej ostatecznej decyzji. 

Dotychczas zezwolenie pracownikowi na korzystanie z zewn$trznej lub osobistej 
aplikacji do pracy by"o wykluczone. Obecnie pracownicy s! zawsze w trybie online 
i nieustannie korzystaj! z najnowszych aplikacji, które cz$sto "!cz! zastosowania 
osobiste i s"u#bowe. Zbiorcze blokowanie tych aplikacji oznacza"oby przerw$ 
w dzia"alno&ci firmy. 

Informacje zamieszczone w sekcji 10 warunków, które musi spe"ni' Twój nowy 
firewall, potwierdzaj!, #e najlepsz! metod! bezpiecznego udost$pniania aplikacji 
jest stosowanie firewalla identyfikuj!cgo aplikacje i korzystaj!cego z tradycyjnego 
pozytywnego modelu zasad kontroli (firewall), umo#liwiaj!cego administratorom 
wybieranie akceptowanych i odrzucanych aplikacji zale#nie od prowadzonej dzia"alno&ci 
biznesowej. Po skorzystaniu z narz$dzi opisanych w tym dokumencie powinno by' 
oczywiste, #e bezpieczne udost$pnianie aplikacji przy u#yciu negatywnego modelu 
kontroli (podobnego do systemu IPS) jest rozwi!zaniem nierealistycznym.

Bezpieczne korzystanie z aplikacji 
dzi&ki firewallom nowej generacji
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Firma Palo Alto Networks® jest wiod!cym dostawc! zabezpiecze% 
sieci nowej generacji. U#ywaj!c jej nowatorskiej platformy, 
przedsi$biorstwa, dostawcy us"ug i jednostki rz!dowe mog! 
zabezpiecza' swoje sieci i umo#liwi' bezpieczne korzystanie 
w tych sieciach z coraz bardziej z"o#onych i rozpowszechnionych 
aplikacji, a jednocze&nie zapewnia' ochron$ przez zagro#eniami 
wyst$puj!cymi w cyberprzestrzeni. Podstawowym sk"adnikiem 
platformy, opracowanej przez firm$ Palo Alto Networks, jest 
firewall nowej generacji zapewniaj!cy widoczno&' aplikacji, 
u#ytkowników i zawarto&ci oraz kontrol$ zintegrowan! 
z firewallem za po&rednictwem opatentowanej architektury 
sprz$tu i oprogramowania. Produkty i us"ugi firmy Palo Alto 
Networks s! zgodne z wieloma wymaganiami dotycz!cymi 
zabezpiecze% sieci, od centrum danych do granicy sieci, a tak#e 
rozproszonego przedsi$biorstwa z biurami oddzia"owymi i coraz 
wi$ksz! liczb! urz!dze% przeno&nych. Produkty firmy Palo Alto 
Networks s! u#ywane przez ponad 12 500 klientów w ponad 100 
krajach. 

Wi#cej informacji znajduje si#  
na stronie www.paloaltonetworks.com.

O firmie Palo Alto Networks
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