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Bezpečnostná brána (firewall)

• ochrana bezpečnej komunikácie medzi dvoma 
sieťami s rôznymi úrovňami dôvernosti
• vnútorná sieť (intranet) – vonkajšia sieť (extranet)

ochrana na hraniciach (perimeter defence)

• oddelenie podnikových vnútorných sietí



Bezpečnostná brána (firewall)

• umožní len autorizované prenosy

• hlásenia o neštandardných stavoch

• monitorovanie komunikácie

• imúnna na sieťové útoky

• nechráni pred ukrytými prenosmi (IPsec, SSL, SSH 
tunely, VPN), vnútornými útočníkmi, škodlivým 
softvérom preneseným v NB, pamäťovej karte 



Komponenty bezpečnostnej brány

• selektívne (pasívne) prvky – nezasahujú do obsahu 

• aktívne prvky – proxy servery, SOCKS

• autentifikačné služby

• monitorovanie komunikácie, audit

• detekcia a predikcia útokov



Filtrácia

• filtrácia – pasívna ochrana selekciou 
rozhoduje o prepustení datagramu (nemení obsah)

• na spojovej vrstve – obmedzenia na prepínačoch 
• podľa MAC adries 

• 802.11X

• VLAN ochrana

• na sieťovej a transportnej vrstve – podľa IP adries
a portov (bezstavové a stavové filtre)

• na aplikačnej vrstve – pokiaľ sa nemení obsah



Filtrácia na sieťovej úrovni

• skúma sa len záhlavie IP paketu (adresy 
odosielateľa a príjemcu) – paketové filtre

• explicitné rozsahy adries (podsietí)

• podľa pravidiel rozhodne filter o povolení (permit, 
accept, allow) alebo zákaze (deny, reject) resp. 
zákaze bez ohlásenia chyby (drop)

• pravidlá sú uložené do tabuľky pravidiel pre každé 
rozhranie a smer komunikácie (iptables v Linuxe)



Filtre na smerovači



Paketový filter

• kontrola prechádza filtrovacou tabuľkou – ak je 
zhoda, pravidlo sa uplatní 

• defaultné politiky (môžu byť v poslednom zázname) 
• zakázané všetko okrem povoleného

• povolené všetko okrem zakázaného

rozhranie smer zdrojová adresa pravidlo

1 (internet) OUT 195.41.41.0/24 permit

1 OUT 195.41.42.0/24 deny

1 OUT 0.0.0.0/0 (any) drop



Rozšírený paketový filter

je možné zadať rozsah adries odosielateľa aj príjemcu 
(väčšinou na rozhraní bližšie k útočníkovi)

• možné útoky prepísaním adresy odosielateľa, DNS, NTP

• adress-spoofing s vnútornou IP adresou (do TCP relácie)

rozhranie smer zdrojová adresa cieľová adresa pravidlo

1 (internet) OUT 195.41.41.0/24 195.47.49/24 permit

1 OUT 0.0.0.0/0 (any) any deny

1 IN 195.47.49.0/24 195.41.41.0/24 permit

1 IN any any deny



Filtrácia na transportnej úrovni

• filtrovanie aj podľa použitej služby –
IP adresy , typ transportu + čísla portov 

umožnenie komunikácie Telnet

• riziko otvorenia všetkých portov !!

rozhr. smer typ zdrojové adresy porty cieľové adresy porty pravidlo

1 OUT tcp 195.41.41.0/24 >1023 any 23 permit

1 IN tcp any 23 195.41.41.0/24 >1023 permit

1 ALL any any deny



Filtrácia na transportnej úrovni

• možnosť filtrovať segmenty podľa príznakov (ACK, SYN)
v TCP je len prvý segment bez ACK príznaku

umožní komunikáciu Telnet protokolom len pre interné stanice

(pravidlo ACK  tiež ako established)

rozhr. smer typ zdrojové adresy porty cieľové adresy porty pravidlo

1 OUT tcp 195.41.41.0/24 >1023 any 23 permit

1 IN tcp any 23 195.41.41.0/24 >1023 ACK

1 ALL any any deny



Reflexívne (stavové) filtre

• ak sa zachytí vytvorenie novej relácie, filter vytvorí 
dočasný záznam filtra pre odpoveď (s prehodenými 
adresami a číslami portov) so zvoleným číslom portu

záznam sa zruší pri ukončení relácie (príznaky FIN, RST)

rozhr. smer typ zdrojové adresy porty cieľové adresy porty pravidlo

1 OUT tcp 195.41.41.0/24 >1023 any 23 reflex

1 OUT tcp 195.41.41.0/24 >1023 any 23 reflex

1 IN tcp any 23 195.41.41.0/24 2222 temporal



Reflexívne filtre

• ako ošetriť webový a poštový server ?
zvláštna sieť – DMZ (demilitarizovaná zóna)

• pre UDP, ICMP, IGMP nie je možné vytvoriť dočasné 
filtre – povoliť len pre vnútorné použitie 

• FTP – len pre pasívne prenosy

• HTTP a iné – problém
s neštandardnými 
číslami portov



Proxy – zástupné servery

proximitný (zástupný) server

program na aplikačnej úrovni, ktorý 
• v jednej časti prijíma požiadavky od klientov

• v druhej časti tieto požiadavky posiela na zvolený server

• pravidlá preposielania – filtrovanie podľa obsahu, 
autentifikácia žiadateľa

• cache - vyrovnávacia pamäť (pre rovnaké 
požiadavky sa nemusí žiadať externý server)

• audit – monitorovanie použitia, hlásenia



HTTP proxy



Generické zástupné servery

• eliminácia komunikácie s proxy serverom pomocou 
dohodnutých čísel portov, ktoré sú namapované na 
adresy externých serverov



Transparentné proxy servery

• z pohľadu klienta – ako smerovač

• cieľová adresa – adresa zvoleného servera (nie proxy)

• vnútorným smerovaním musia byť všetky žiadosti 
presmerované na proxy

• proxy len prepíše adresu odosielateľa

• možno autentifikovať (napr. cez Radius, Kerberos), 
autorizovať prístup, audit, cache ...



SOCKS

• prepojenie komunikácie
pre všetky aplikácie
(tcp aj udp)

• riadiaci dialóg  1080/tcp

• autentifikácia

• pripojenie CONNECT
(BIND) pre tcp
a ASSOCIATE pre udp



Skryté siete (NAT, NAPT)

• NAT (Network Address Translator) – preklad adries
na strane intranetu do internetovej siete

• NAT tabuľka – pre jednoduchý NAT 

IP adresa v intranete IP adresa v Internete

10.0.0.3 195.47.40.13

10.0.0.4 195.47.40.14

10.0.0.5 195.47.40.18



jednoduchý NAT



NAPT
Network Address and Port Translation

• umožňuje prideliť jednu vonkajšiu adresu viacerým 
vnútorným (využíva voľné porty – obmedzený 
počet)



dvojitý NAT

pri kolízii adries – ak z vonkajšieho DNS príde interná IP adresa, 
použije sa prepojenie pomocou dynamickej vnútornej adresy



Rozdelenie záťaže pomocou NAT
(Load balancing)
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Bezpečnostná brána (firewall)

• ochrana bezpečnej komunikácie medzi dvoma 
sieťami s rôznymi úrovňami dôvernosti
• vnútorná sieť (intranet) – vonkajšia sieť (extranet)

ochrana na hraniciach (perimeter defence)

• oddelenie podnikových vnútorných sietí



Bezpečnostná brána (firewall)

• umožní len autorizované prenosy

• hlásenia o neštandardných stavoch

• monitorovanie komunikácie

• imúnna na sieťové útoky

• nechráni pred ukrytými prenosmi (IPsec, TLS, SSH 
tunely, VPN), vnútornými útočníkmi, škodlivým 
softvérom preneseným v NB, pamäťovej karte 



Bezpečnostná brána (firewall)

• selektívne (pasívne) prvky – nezasahujú do obsahu 

• aktívne prvky – proxy servery, SOCKS

• autentifikačné služby

• monitorovanie komunikácie, audit

• antispamový filter

• detekcia a predikcia útokov



Personal firewall

• riadenie komunikácie z/do zariadenia

• primárne k zákazu neautorizovaného prístupu

• jednoduché nástroje na monitorovanie, detekciu 
a blokovanie škodlivého softvéru



Bastion – ochranná bašta

• dual-homed bastion host (screened host)

• smerovač prepúšťa komunikáciu len k bašte

• autentifikácia a proxy



DMZ – demilitarizovaná zóna

• izolovaná podsieť medzi smerovačmi (screened-subnet)

• blokovaný prenos cez DMZ



jednopočítačový (host-based) firewall

• na bezpečnostnej 
bráne by nemali 
byť spustené 
žiadne aplikácie

• len filtrácia a NAT

• DMZ pomocou 
ďalšieho sieťového 
rozhrania



Úloha demilitarizovanej zóny

• DMZ - umiestnenie 
portálu firmy 
(s prístupom do 
Internetu)
dáta sa replikujú
do DMZ

• modrá sieť – audit, 
autentifikácia



viacero bezpečnostných brán

• citlivejšia sieť vnútri 
organizácie

• extranet s hranicou 
zodpovednosti



narušenie bezpečnosti

• Security Intrusion – bezpečnostná udalosť resp. 
niekoľko bezpečnostných udalostí, ktoré tvoria 
bezpečnostný incident, v ktorom narušiteľ získa 
resp. pokúsi sa získať bez oprávnenia prístup
k systému resp. systémovým zdrojom

• Intrusion Detection – detekcia narušenia –
bezpečnostná služba, ktorá monitoruje a analyzuje 
systémové udalosti so zámerom zistiť a upozorniť 
na pokusy o získanie neautorizovaného prístupu
k systémovým zdrojom



narušitelia

• významný problém sieťových systémov
• zámerné resp. náhodné narušenie, stupeň závažnosti

• narušenie používateľom
• neautorizované prihlásenie, zneužitie práv

• narušenie softvérom – škodlivý kód
• vírusy, červy, trójske kone

• spôsoby narušenia
• maskovanie, zneužitie prístupu, utajenie používateľa



príklady narušení bezpečnosti

• kompromitácia vzdialeného pripojenia

• prepísanie www stránok

• hádanie hesiel

• prezeranie resp. kopírovanie citlivých dát

• inštalácia sledovacieho softvéru na získanie hesiel

• získanie resp. resetovanie hesiel (najčastejšie 
pomocou metód sociálneho inžinierstva)

• využitie prihlásených pracovných staníc bez dozoru



typy a správanie sa narušiteľov

• hekeri - motivovaní zvedavosťou resp. získaním 
reputácie v komunite
• menej závažné útoky môžu byť tolerované

• kriminálnici resp. organizované skupiny (cyber
criminals) – motivovaní ziskom peňazí
• môžu byť zamestnávaní firmami resp. vládami štátov

• ciele – finančné inštitúcie, bankové účty, kreditné karty

• rýchle útoky, potreba silnej ochrany dát a autentifikácie

• vnútorní útočníci – nesplnené nároky, pomsta
• potreba vhodných prístupových politík, monitorovanie



Intrusion Detection Systems (IDS)
systémy detekcie narušenia

• Host-based (monitorovanie aktivít jednej stanice)

• Network-based (monitorovanie prevádzky siete)

• komponenty:
• senzory – zbieranie údajov z rôznych zdrojov (logovacie 

súbory, sieťové pakety) a preposielanie na analyzátor

• analyzátory – spracovanie údajov zo senzorov, 
odhaľovanie narušení, navrhovanie resp. realizácia 
protiopatrení

• používateľské rozhranie – zobrazovanie situácie, riadenie 
ďalšieho postupu



princíp detekcie

• predpoklad – narušiteľ (útočník) sa správa inak ako 
legitímny používateľ

• rozdiely správania nemusia byť  jednoznačné
• falošne pozitívne výsledky

autorizovaný používateľ je
identifikovaný ako narušiteľ

• falošne negatívne výsledky
narušiteľ nie je identifikovaný
(resp. je identifikovaný ako
autorizovaný používateľ)



požiadavky na IDS

• kontinuálna činnosť s minimálnymi požiadavkami na 
obsluhu

• odolnosť voči chybám a systémovým zlyhaniam

• minimálna záťaž na zdroje

• škálovateľnosť, prístupnosť pre viacerých používateľov

• konfigurácia na základe systémových bezpečnostných politík

• dynamická rekonfigurácia



Host- Based IDS

• špeciálny softvér na monitorovanie aktivít systému 
s cieľom detekcie podozrivého správania
• detekcia narušenia, záznam podozrivých udalostí, 

posielanie upozornení

• detekcia externých aj interných narušiteľov

• detekcia signatúr – na základe známych vzoriek 
kódu (resp. údajov), použitého na útok

• detekcia anomálií – záznam údajov o správaní sa 
legitímnych používateľov (profily) a ich štatistické 
porovnanie s pozorovanými správaniami 



Distributed Host-Based IDS

• koordinácia a kooperácia IDS v sieti



Network-Based IDS

• monitorovanie sieťovej komunikácie vo vybraných 
bodoch siete – detekcia vzoriek (reťazcov bajtov) 
podľa známych postupov narušenia – v reálnom čase ?

• analýza protokolov na sieťovej, transportnej resp. 
aplikačnej vrstve komunikačného modelu – bez 
zisťovania softvérovej aktivity

• niekoľko senzorov, riadiaci server s rozhraním pre 
manažéra - predbežná analýza na senzoroch, celková na 
serveri



senzory pre NDIS

• in-line senzory
• vložené do sieťového segmentu

• prepúšťajú komunikáciu

• môžu byť súčasťou iných sieťových zariadení (smerovač, 
bezpečnostná brána) – nie je potrebný hw

• v prípade detekcie útoku zablokujú prenos dát

• môžu komunikáciu zdržiavať 

• pasívne senzory
• monitorujú len kópiu komunikácie

(nemôžu prenos zablokovať)



využitie NIDS senzorov



techniky detekcie narušenia

• detekcia signatúr
• signatúry vnútri paketov prevažne na aplikačnej vrstve

• detekcia anomálií
• útoky na odmietnutie služieb (DoS), skenovanie

• upozornenia na potenciálne narušenie, priebežné 
zaznamenávanie 



Honeypoty

• naplnené vyfabrikovanými dátami a procesmi

• vyzerajú ako produkčné reálne systémy s cennými 
informáciami

• monitorované so zaznamenávaním všetkých 
udalostí

• podhodením falošných údajov zaznamenávajú  
aktivity útočníka 

• útočník nemá dosahu na reálny systém

• siete honeypotov - honeynety



Umiestnenie honeypotov

1. pred bezpečnostnou 
bránou – redukovanie 
útokov na bránu, 
bezpečné riešenie

2. v DMZ – brána musí 
prepustiť komunikáciu
k honeypotu, riziko 
napadnutia služieb v DMZ

3. vo vnútornej sieti – riziko 
zaútočenia na stanice
v intranete



príklad IDS - Snort

• zachytávanie paketov v reálnom čase s analýzou 
podľa pravidiel

• zaznamenávanie udalostí a posielanie upozornení

• pravidlá – podľa hlavičky paketu
• protokol, IP, port

• príklad pravidiel na detekciu TCP SYN-FIN útoku:
Alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any \

(msg: "SCAN SYN FIN"; flags: SF;)



Intrusion Prevention Systems (IPS)
systémy na prevenciu narušenia

• blokovanie komunikácie na základe výsledkov IDS

• rozšírenie bezpečnostnej brány o IDS

• ďalšie činnosti pri zistení narušenia systému
(odpojenie sietí, vypnutie serverov, upozornenia)

• dlhodobé vytváranie a analýza profilov správania

• aktualizácia podľa známych zraniteľností a útokov




