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I 

Sammanfattning 
Privatpersoner och företag hyr i allt större utsträckning molntjänster snarare än att själva 

driva ett datacenter. Kunder som använder molntjänster förväntar sig att dessa alltid är 

tillgängliga och säkra i ett datacenters händer. För att möta kunders förväntningar designas 

dagens datacenter med hög tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet. Dagens datacenter 

designas utifrån hierarkiska trädtopologier med redundanta enheter och protokoll, vilket 

möjliggör både hög tillgänglighet och skalbarhet. Säkerheten uppnås via flera delar såsom 

brandväggar, spam- och DoS-skydd samt med ständigt uppdaterade enheter. Företaget 

TwigNET var i behov av en förnyad brandväggslösning och omstrukturering av sitt 

datacenter. Med målsättningen att ta fram den bästa brandväggslösningen för företaget så 

analyserades den befintliga brandväggslösningen i kombination med hur trafiken flödar till 

och från datacentret. Analysen användes som grund för att ta fram en ny lösning som 

designades för att kunna användas samtidigt som företagets befintliga lösning. I den gamla 

lösningen så delade alla servrar på en broadcast-domän. Den nya brandväggslösningen 

designades till att dela in varje server-kategori i en egen broadcast-domän, subnätverk och 

zon. Företagets redan etablerade policy för internetkommunikation återanvändes på de nya 

zonerna, men anpassades även för filtrering mellan dessa. Teknikerna chassis cluster, LACP 

och vPC användes för att uppnå hög tillgänglighet för brandväggarna utan att behöva 

använda active/active. När den nya brandväggslösningen var färdigställd så jämfördes 

Juniper SRX mot Cisco ASA för att belysa likheter och skillnader. 

Abstract 
Nowadays private individuals and organizations are more inclined to use cloud services 

rather than to manage their own data center. Users of cloud services expect these to always 

be available and that their data is secure in the hands of the corporations who are managing 

the data centers. To meet customer expectations data centers are designed with high 

availability, scalability and security in mind. To achieve high availability and scalability, data 

centers are designed with hierarchical tree topologies coupled with redundant units and 

protocols. Security goals are achieved by a layered approach which includes (but are not 

limited to) firewalls, spam- and DoS-protection, while also keeping software up-to-date. The 

TwigNET company was in need of a new firewall solution for their data center. Their present 

data center and firewall solution was analyzed in order to achieve the best possible firewall 

solution for the company. This analysis was used as the basis for designing a new firewall 

solution. The new design was founded on the idea of servers being grouped together based 

on their role, which differs from the current solution in use where all servers share one 

subnet and VLAN. The new firewall solution divides each type of server into different zones 

with their own broadcast domains by using VLANS and subnets. The company's security 
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II 

policy was reused where applicable. New policies were founded for communications 

between zones, while all zones were adjusted to accommodate for communication with their 

old network. Due to using the technologies chassis cluster, LACP, and vPC, high availability 

was achieved without using active/active. After finishing the new firewall solution, Juniper 

SRX was compared to Cisco ASA with the purpose of comparing similarities and differences 

between the two.   
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Förord 
Arbetet avhandlar TwigNETs datacenter samt en kritisk punkt i dess infrastruktur. För att 

skydda verksamheten i fråga samt dess kunder så har viss information substituerats inför 

publicering. Substitut inkluderar bland annat företagsnamn, IP-adresser och VLAN. Som 

påföljd av detta har även vissa redogörelser minimerats för att ytterligare skydda företagets 

integritet. Således finns det risk att vissa beskrivningar kan uppfattas som otillräckliga.  

 Teckenförklaring 
Samtliga bilder i arbetet är skapade av författarna. Nedan förklaras samtliga ikoner som 

används på bilder igenom arbetet. 
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1 Inledning 
Molnet är ett samlingsord för de tjänster som ett eller flera datacenter tillhandahåller. I 

många fall är det både billigare och smidigare för företag och privatpersoner att hyra 

molntjänster än vad det är att driva egna datacenter. På grund av detta övergår allt fler 

privatpersoner och företag till att använda molnet. De kunder som använder molnet räknar 

med att de tjänster som de betalar för alltid är tillgängliga och att de är skyddade från 

dataintrång. Datacentret ska även snabbt och effektivt kunna tillhandahålla kunderna 

utökade resurser vid behov. Dessa ansvar ligger hos datacentret och det är med smart 

design, kunskap och driven personal som kraven möts bäst. [1] 

För att möta kundernas förväntningar grundar sig designen av datacenter i hög 

tillgänglighet. Detta innebär att enheterna byter av varandra när de behöver stängas av för 

systemunderhåll, eventuella krascher eller vid kabelbrott. Designen medför en reducerad 

risk för uppehåll i trafikflödet som resulterar i inkomstförluster. För att uppnå den höga 

tillgängligheten behövs avancerade nätverkslösningar med redundanta enheter, länkar och 

protokoll. Alla enheter i ett datacenter måste uppfylla dessa krav, vilket är extra viktigt för 

datacentrets brandväggar eftersom dessa skyddar vägen till molntjänsterna [2]. 

Ett företag som behöver uppgradera sin brandväggslösning för att kunna tillgodose sin 

ökade mängd kunder är företaget TwigNET. Företaget är ett av Sveriges största 

webbhotellsföretag och har bedrivit sin verksamhet sedan 2016. Utöver deras primära 

inkomstkälla som webbhotellsvärd så tillhandahåller de även tillverkning av hemsidor via 

sitt template-system samt tjänster såsom domän-registrering och E-mail. Företaget har 

införskaffat två brandväggar från Juniper Networks SRX-serie för detta ändamål. Det här 

arbetet syftar till att ta fram en brandväggslösning åt TwigNET med dessa brandväggar. 

För att veta vad brandväggslösningen kräver så måste en grundlig analys utföras. Exempel 

på analysens mål är att ta reda på vilka tjänster som tillhandahålls, hur stor datamängd och 

hur många anslutningar per sekund som förväntas passera brandväggslösningen, samt vilka 

befintliga attackvektorer som existerar och hur dessa kan begränsas. Analysen  kommer ge 

en uppfattning om hur brandväggslösningen bör anpassas och hur detta bäst sker framöver. 

[3] 

För att slutligen verifiera om den framtagna brandväggslösningen är optimal för företaget så 

ställs Juniper SRX i jämförelse med Cisco ASA. Fastän de olika brandväggarna skyddar 

bakomliggande enheter så skiljer de sig i sitt utförande. Detta kan klargöra styrkor eller 

svagheter som behöver tas i åtanke.  

När brandväggslösningen är färdigställd ska företaget kunna ersätta sina nuvarande 

brandväggar med de nya. För att byta brandväggslösning krävs en migrering av företagets 
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tjänster och servrar, vilket innebär att deras befintliga brandväggslösning kommer att 

samexistera med den nya under en viss tid. Den nya måste således vara kompatibel med den 

gamla under denna övergångsperiod. 

1.1 Problemformulering 
Arbetets utgångspunkt är en förberedande implementation av företagets nya brandväggar, 

där syftet är att ta fram den bästa brandväggslösningen för företaget med det givna 

materialet. Till grund för denna implementation måste en utförlig analys genomföras, vilken 

utvärderar det befintliga nätverket, dess tjänster och hotbild. Efter att analysen har 

tolkats  kommer dem nya brandväggarna att implementeras utifrån state-of-practice (best 

practice). Slutligen framläggs förslag på eventuella framtida förbättringar. Företaget har valt 

brandväggsmodellen SRX från Juniper vilken kommer ställas i jämförelse mot 

brandväggsmodellen ASA från Cisco. Detta i avseende att se om lösningen kan prestera 

bättre med utrustning från en annan tillverkare. Kunskap om brandväggsenheterna från 

Juniper och det tillhörande operativsystemet måste även ackumuleras under arbetets gång. 

1.2 Avgränsningar 
Rapporten riktar sig i första hand mot individer med teknisk bakgrund inom nätverk, med 

en rekommenderad kunskapsnivå motsvarande Cisco Certified Network Associate (CCNA) 

och CCNA Security. Därtill kommer inte vedertagna tekniska termer att förklaras förutom då 

det anses nödvändigt för sammanhanget. Inga djupgående förklaringar kring hur 

brandväggar fungerar kommer heller att presenteras. Vanligt förekommande engelsk-

tekniska termer såsom hosting och interface kommer att användas, då den svenska 

motsvarigheten kan resultera i tvetydliga meningar. Läsaren förutsätts även kunna Open 

Systems Interconnect (OSI)-modellens olika delar, vilket arbetet refererar till som lager 1-7. 

1.3 Etik och Miljö 
Företaget har ett flertal etiska ställningstaganden. De tillåter inte att deras tjänster används 

för eller innehåller pornografi samt material som bryter mot Sveriges lagar. Myndigheter 

eller polis har rätt att få information om en kunds abonnemangsuppgifter ifall kunden är 

misstänkt för brott. Dock krävs en husrannsakan för att få tillgång till kundens material. 

Förutom lagen så har företaget även miljö i åtanke då de virtualiserar så mycket som möjligt 

i sitt datacenter. Virtualisering gör det möjligt för företaget att köra 10-15 virtuella servrar 

på en fysisk server. Detta leder till minskad strömförbrukning och nedkylning då datacentret 

som konsekvens av sin virtualisering innehåller färre fysiska enheter. Detta i kombination 

med att de enbart använder el som kommer från förnybar energi resulterar i ett grönt 

datacenter.  
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2 Bakgrund 
För att kunna erbjuda slutanvändare ständig tillgång till molntjänster så måste molnet utgå 

från ett snabbt, anpassningsbart och säkert samt skalbart datacenter. Designen av 

datacenter sätter därför begränsningar för molnets kapacitet. Dagens state-of-the-art 

datacenter är enligt boken Data Center Networks [4] uppbyggda efter en hierarkisk träd-

design, vilket tillåter hög hastighet, redundans och skalbarhet. Detta anses vara state-of-

practice enligt Cisco [5]. Genom att utgå från trädtopologier tillåts datacenter att uppfylla 

moln-tjänsternas fysiska krav. Fig 1 visar exempel på grund-strukturen av ett datacenter 

men brandväggarna som detta arbete avhandlar syns inte i bilden [4], [5]. 

 
Fig 1 Exempel på en träd-design för datacenter  

Eftersom dessa designprinciper ligger till grund för datacenter måste även 

brandväggslösningar följa samma praxis. Legitim trafik får inte hindras på sin väg till och 

från datacenter. En utvecklad lösning måste tillåta höga hastigheter, stödja redundans och 
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vara anpassningsbar gentemot den underliggande miljön. Högst prioritet är dock att 

brandväggslösningen måste vara säker. [6, p. 6] 

Hur en brandvägg hanterar trafikflödena har under årens gång förändrats en hel del. Från 

att bara titta på ett paket i taget (stateless), har de utvecklats till att spara tillåtna sessioner 

och följa hela trafikflöden (stateful). Dagens stateful-brandväggar är heller inte begränsade 

till att enbart titta på trafikflöden, utan har utökat sitt verktygsbälte med ytterligare 

säkerhetslösningar, där tjänster såsom applikationsfiltrering (deep-layer inspection) tillåter 

administratörer att filtrera på hela innehållet. [7, p. 9]. Detta kan användas för att filtrera 

bort utvalt material från hemsidor utan att blockera hela hemsidan eller domänen, vilket 

tidigare metoder krävde. Moderna brandväggar kommer även utrustade med andra 

inspektionsmetoder som Intrusion Prevention System (IPS) och antivirus som söker igenom 

trafiken efter illasinnade paket. [6, p. 32] 

State-of-practice när det gäller anpassningen av brandväggar, är först och främst att anpassa 

enheterna till att aldrig använda eller tillåta mer funktioner och tjänster än vad enheten 

behöver för att utföra sitt arbete. Detta genom att stänga alla vägar genom enheten och härda 

den på alla plan. Efter detta implementeras policys som enbart tillåter den trafiken som är 

nödvändig för att tjänsterna ska fungera. Denna praxis är även känd som least privilege 

concept. [6, p. 414]. Det är även viktigt att hitta en balans av filtreringstekniker så att 

brandväggarna exempelvis inte använder IPS, antivirus och applikationsfiltrering samtidigt 

då detta kan bli väldigt resurskrävande. 

3 Metod och Material 
Analysen av deras befintliga miljö utfördes genom att studera företagets dokumentation, 

denna kompletterades sedan med flera dialoger med en av företagets driftstekniker. 

Dokumentationen användes för att ta reda på vilka tjänster som tillhandahålls för kunderna 

och vilka protokoll som används, vilket kompletterades med statistik över den trafikmängd 

som brandväggslösningen förväntas hantera. Genom denna process uppnåddes en förståelse 

om hur brandväggarna skulle anpassas. För att ackumulera kunskap om hur brandväggarna 

fungerar och hur dessa konfigureras användes böckerna Juniper SRX Series [6] och Juniper 

MX Series [8]. Dessa kompletterades även med dokumentation från Junipers hemsida [9]. 

Efter att tillräckligt mycket information insamlats så fördes resonemang kring hur 

anpassningen skulle gå till innan den slutligen genomfördes. När brandväggslösningen 

färdigställdes utfördes en kvalitativ jämförelse med en Cisco ASA-brandvägg. Jämförelsen 

med Cisco ASA grundade sig från personliga erfarenheter och ovanstående Juniper-böcker 

samt Cisco ASA böckerna [7] och [10]. Böckernas material kompletterades även med 

respektive tillverkares dokumentation från deras hemsidor. 
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Detta val av metod och tillvägagångssätt lämpade sig bäst inom ramen för arbetets 

definierade tidsbegränsning. En mer tidskrävande process hade exempelvis varit att utföra 

penetrationstestning på den befintliga miljön via någon av dess metoder (gray box-, white 

box- eller black box-model) [11, pp. 4-5]. Detta hade inneburit att agera hacker för att försöka 

bryta sig in i den befintliga miljön, då lyckade attacker att förbigå brandväggen skulle 

upplysa om svagheter som behöver åtgärdas. Brandväggslösningen skulle sedan anpassas 

efter penetrationstestningens resultat. Fördelen med penetrationstestnings-metoderna är 

att de kan belysa svagheter som inte syns i dokumentation och konfigurationer. Nackdelen 

är att testningsprocessen tar lång tid att utföra, dessutom krävs mycket erfarenhet och djupa 

kunskaper inom penetrationstestning för att utföra det på ett korrekt sätt. 

Brandväggslösningen skapades utifrån två Juniper SRX3400-brandväggar. Varje brandvägg 

är utrustad med en Switch Fabric Board (SFB), Network Processing Card (NPC), Switch 

Processing Card (SPC) samt ett In/Out Card (IOC) med två anslutna 10GE XFP-moduler. 

Enheterna använder version 12.1X47-D35.2 av operativsystemet som är den senaste och för 

tillfället finns inga ytterligare tilläggslicenser. Varje brandvägg har de egenskaper som står i 

Tab 1. 

Tab 1 Brandväggarnas egenskaper 

Kategori Kapacitet 
Anslutningsmöjligheter  8x 1-GigabitEthernet och 2x 10-GigabitEthernet 
Throughput 10 Gbps 
IPS throughput 2.5 Gbps 
VPN throughput  2.5 Gbps 
Anslutningar per sekund (CPS) 50 000 
Paket Per Sekund (PPS) 1 100 000 

 
Fig 2 visar hur brandväggarna är sammankopplade. Denna laborativa miljö är inkopplad i 
deras befintliga datacentermiljö och är redo att tas i drift när företaget så vill. 
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Fig 2 Fysisk sammankoppling 

4 Teknisk Beskrivning 
Den tekniska beskrivningen presenterar en överblick om hur den moderna brandväggen 

arbetar och dess utveckling för den publik som inte är insatt i ämnet, därefter tillkommer 

mer specifik information som ger läsaren kunskap att förstå resterande delar av arbetet. En 

del stycken inkluderar även information om vad som anses vara state-of-practice och 

rekommendationer för användning, där det är möjligt. Slutligen tillkommer information 

angående de fysiska enheterna, hur dessa fungerar samt de protokoll som användas vid 

anpassningen.  

4.1 Control-, Management- och Forwarding/Data-Plane 
En grundläggande princip för härdning av nätverksenheter är att det sker på tre olika planes: 

Control, Management och Data/Forwarding. Planes är normalt sett logiskt uppdelade (men 

även fysiskt på Juniper-enheter) och delar upp enhetens arbetsuppgifter samt ansvar i olika 

områden och blir på så vis mer eller mindre oberoende av varandra [6, p. 184]. Control-plane 

agerar dirigent för både Management- och Data-plane, men har även egna ansvarsområden 

såsom hanteringen av all typ av routing- och kontrolltrafik, vilket används för att 

upprätthålla en fungerande nätverksstruktur. Management-plane hanterar all trafik och 

tjänster såsom Secure Shell (SSH), Telnet och Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) vilkets 

ändamål är att utföra remote control på enheten. All trafik anländer dock först till 
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Forwarding/Data-plane som vidarebefordrar trafiken till respektive plane eller vidare 

genom nätverket. [12] 

4.2 Licensiering 
Vanligt förekommande för tillverkare av nätverksenheter är att erbjuda tilläggslicenser. 

Brandväggar är inget undantag. Brandväggslösningen i det här arbetet har inga 

tilläggslicenser, men dessa utgör en stor del om hur brandväggar fungerar idag. Vad 

licenserna erbjuder skiljer sig mellan tillverkare. I regel så låser de upp tjänster eller lättar 

på restriktioner i hårdvaran. Med hjälp av licenser kan användaren uppgradera och 

skräddarsy sin enhet, vilket i vissa fall kan bli billigare än att köpa helt ny hårdvara. 

Ett typiskt exempel på vad en licens kan erbjuda är hur många samtidiga Virtual Private 

Network (VPN)-anslutningar som stöds [10, p. 63]. Men tillverkare säljer inte enbart dessa 

typer av licenser, utan även licenser som låser upp själva hårdvaran. Cisco säljer exempelvis 

licenser som uppgraderar FastEthernet interface till GigabitEthernet på  ASA 5585-serien. 

[10, p. 62] 

En annan populär kategori av licenser är de som låser upp extra funktioner på enheten. 

Exempel på dessa är licenserna enhanced feature license och advanced feature license för 

Junipers switch serie EX, som låser upp routing-funktioner. Ett mer relevant exempel är för 

brandväggsenheter från Juniper, som kräver en licens för att låsa upp IPS-funktionalitet [6, 

p. 799]. 

4.3 Filtreringstekniker 
För att förstå hur brandväggar skyddar nätverksresurser  bör en förståelse finnas för hur 

brandväggarnas filtreringstekniker fungerar. Brandväggar har under sin korta livslängd 

utvecklats från att vara enkla access-listor till att kunna filtrera på varenda binär bit i ett 

trafikflöde.  

4.3.1 Stateless 
Från början arbetade brandväggar med stateless-filtrering. Denna filtreringsteknik tittar inte 

på paketflöden utan enbart på informationen från varje enskilt paket och gör sina beslut 

därefter. Stateless-filtrering är effektivt bara en access-lista som avgör om trafik ska få 

passera eller inte beroende på lager 3 och 4 information i paket-header:n. Access-listan 

innehåller endast statisk information om IP-adresser och portnummer. Listan jämförs mot 

paketens information, var paketet kommer ifrån och vart det ska. Fördelen med stateless-

filtering är att det inte använder så mycket information för sina beslut och är därmed en 

väldigt snabb filtreringsteknik. I dag är denna filtreringsteknik även tillgänglig på både 

routrar och switchar, såväl som brandväggar. Nackdelarna med stateless är att denna teknik 

ställer till stora problem för bland annat protokoll som har olika portnummer för sin data- 

och kontroll-trafik. Detta är på grund av att tekniken bygger på statiska access-listor. Därtill 
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klarar inte stateless-filtreringen av att se ifall illasinnade paket smyger sig in en session som 

paketet inte tillhör. [8, p. 154] 

4.3.2 Proxy 
För att öka säkerheten på brandväggar utvecklades proxy-brandväggen. Denna var mycket 

säkrare eftersom metoden kontrollerar båda ändorna av en session. För att förstå hur en 

proxy-brandvägg arbetar så måste det normala beteendet för datakommunikation förstås: 

När enheter ska kommunicera med varandra så måste en session etableras mellan 

enheterna. När sessionen är etablerad så börjar enheterna sitt paketutbyte. När paketutbytet 

är färdigt så avslutar enheterna sessionen.  

Proxy-brandväggar arbetar genom att de inte tillåter sessioner att etableras direkt mellan 

enheter. Proxy-brandväggen kapar sessionen innan den hinner etableras: Likt en Man-in-

the-middle attack utger den sig själv för att vara den avsedda mottagaren. Sedan etablerar 

brandväggen en egen session mot den avsedda mottagaren och vidarebefordrar paketen 

mellan enheterna i dessa två sessioner. Detta medför att illasinnade paket inte kan smyga sig 

in i sessioner, då brandväggen kontrollerar båda ändorna av sessionen och vet vilka paket 

som tillhör en session. Proxy-brandväggen löser även problemet med protokoll som 

förhandlar fram nya portnummer som ska användas mitt i en pågående session, då den är 

delägare av sessionen. För att proxy-brandväggar ska kunna kontrollera sessionen mellan 

två enheter måste brandväggen spara sessions-informationen så länge som sessionen är 

aktiv. Detta är en resurskrävande process och vid för många samtidiga sessioner kan detta 

resultera i försämrad prestanda. [13] 

4.3.3 Stateful 
En annan filtreringsteknik utvecklades för att lösa bristerna som stateless-filtreringen har. 

Filtreringstekniken heter stateful och denna filtrerar med hänsyn till trafikflödets ordning. 

[6, pp. xix-xx]. Denna teknik är idag den mest använda filtreringstekniken som brandväggar 

använder.  

Stateful-filtrering möjliggörs genom att brandväggen sparar alla etablerade sessioner i en  

sessions-tabell. Tabellen innehåller exakt information om var i paketflödet sessioner 

befinner sig. För att paket ska få tillåtelse att passera brandväggen måste det finnas ett inlägg 

om sessionen i tabellen. Inläggen skapas när det första paketet i en session har verifierats 

som tillåten trafik, vilket sker när paketet har jämförts mot alla regler och bedömts som 

tillåten. [7, p. 9]. Efterkommande paket i sessionen behöver endast identifieras som en del 

av en tillåten session och behöver således inte behandlas av lika många regler som det första 

paketet, utan placeras i vad som kallas en fast path kö. [6, pp. 249-252]  
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Genom att jämföra paket mot sessions-tabellen är det sedan möjligt för brandväggen att 

slänga illasinnade paket som försöker smyga sig in i sessioner, då den vet exakt vad för typ 

av paket som tillhör sessionen och vilka som inte gör detta. Stateful-filtreringen utvecklades 

även till att ha koll på när sessioner förhandlar fram nya portnummer att kommunicera över. 

Därmed löstes de problem som stateless-filtreringen led av. Nackdelen med stateful-

filtrering är tyvärr dess resursallokering: När sessions-tabellen blir för stor så tar 

brandväggen längre tid på sig att hitta rätt information för att ta sina beslut. I dessa fall kan 

stateful-filtrering resultera i försämrad prestanda. Detta kan även ske vid allt för hög 

throughput på individuella sessioner [8, p. 155]. Trots detta så är denna filtreringsteknik 

mindre resurskrävande än proxy-filtreringen. 

4.3.4 Applilkationsfiltrering 
Applikationsfiltrering (även känt som deep-packet/layer inspection eller lager 7 inspektion) 

används som ett komplement för befintliga filtreringstekniker. Det applikationsfiltreringen 

inspekterar i paket är inte den information som de övriga filtreringsteknikerna tittar på, utan 

den inspekterar paketet hela vägen till applikationslagret i OSI-modellen. Där tittar den på 

datapaketens payload och tillåter trafik beroende på vad som syns där. Exempel på hur detta 

kan användas är att administratören kan tillåta hemsidan Facebook, men inte Facebook-spel 

som Farmville. [10, p. 8]  

Många av dagens applikationer skickar idag sina paket över det välkända protokollet 

HTTP(S). En av anledningarna till att använda HTTP-protokollet är att det blir väldigt enkelt 

att applicera kryptering med SSL/TLS (HTTPS) på datatrafiken. Även om kryptering inte 

används så är protokollet väldigt simpelt och robust. Detta tillsammans med att många av 

dagens appar är anpassningar av hemsidor i någon mån (exempelvis Facebooks 

mobilapplikation), har lett till att HTTP används nästan överallt. Detta medför att 

brandväggar får väldigt svårt att utföra sitt jobb. Då allt fler tillverkare väljer att 

programmera sina mobilapplikationer till att skicka data över HTTP blir det ytterst svårt att 

formulera regler som inte slår ut hela protokollet. För att lösa det här problemet kan 

applikationsfiltrering användas, vilket läser information inuti paketen och kan blockera efter 

exempelvis hemsidors Uniform Resource Locator (URL).  

Applikationsfiltreringen är inte begränsad till enbart att läsa av en URL inuti HTTP-paket. 

Applikationsfiltreringen bygger på någon form av ett ”applikationsigenkännande protokoll”. 

Genom att titta efter mönster i paketen kan dessa identifieras, klassificeras och filtreras. 

Detta kan därefter exempelvis användas för att känna igen och blockera Peer-to-Peer-trafik 

(som bland annat protokollet bittorrent använder). [10, p. 8]. Detta kan även användas för 

att dynamiskt öppna portar för exempelvis File Transfer Protocol (FTP) i passive mode. [6, 

pp. 410-411]. De underliggande protokollen för applikationsfiltrering är oftast någon form 
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av proprietär produkt, men de fungerar mer eller mindre likadant. Cisco kallar sitt protokoll 

för Network based application recognition (NBAR), medan Junipers är en del av sitt ramverk 

AppSecure.  

All typ av applikationsfiltrering är väldigt resurskrävande av enheten, detta av den simpla 

anledningen att den måste inspektera varenda paket genom hela OSI-modellen. Detta är 

både en tidskrävande och intensiv uppgift, vilket påverkar nätverkets totala throughput 

negativt.  

4.4 Zoner 
Ett grundläggande koncept för hur Junipers brandväggar fungerar utöver de olika 

filtreringsteknikerna är konceptet av zoner [6, p. 143]. Innan brandväggarna gick över till att 

använda sig av zoner så placerades varje regel på respektive interface följt av vilket håll det 

gäller (in eller ut). Detta medförde att administratören skrev mer eller mindre samma 

konfiguration flera gånger för varje interface.  

Genom att istället gruppera interface i zoner behöver administratören inte skapa och 

applicera policys på interface-nivå, utan detta kan istället utföras på trafik mellan olika zoner. 

Detta medför att regler angående vad för typ av trafik som är tillåten - in eller ut - kan variera 

beroende på vilka zoner som trafiken ska åka emellan. Zonerna är dessutom möjliga att 

namnge, vilket tillsammans med det ovanstående medför ett enklare sätt att skapa, läsa och 

specialanpassa regler för hur trafik tillåts flöda igenom brandväggens olika zoner. [6, pp. 

142-143]  

Nedan ges ett exempel på hur detta kan se ut och användas. Den yttre zonen representeras 

av en internetuppkoppling, medan den inre zonen är företagets egna nätverk och 

Demilitarized Zone (DMZ) är en del av ett datacenter. Trafik från den inre zonen har full 

tillåtelse att kommunicera både med den yttre zonen och med DMZ, medan returtrafik 

endast är tillåten att skickas från dessa till den inre zonen. Den yttre zonen får kommunicera 

med DMZ på tillåtna portar, medan returtrafik endast får skickas tillbaka till den yttre zonen. 

[7, p. 9] 
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Fig 3 Topologi-exempel med DMZ 

4.5 Brandväggsvirtualisering 
Nätverksenheter idag har stöd för flertalet olika virtualiseringstekniker som delar upp 

enhetens olika delar på ett logiskt sätt. Detta innebär att en fysisk brandvägg kan delas upp 

i exempelvis två stycken logiska enheter där varje enhet har egna routingtabeller, 

brandväggsregler och säkerhetsfunktioner samt separerad administration. Virtualisering 

kan exempelvis användas för att ge varje avdelning på ett företag en egen brandvägg att ta 

hand om, eller för att skapa en brandvägg med regler som endast berör den enskilda 

avdelningen. Nackdelen är oftast den att de virtuella enheterna går miste om viss 

funktionalitet. I fallet om brandväggsvirtualisering förloras exempelvis Quality of Service 

(QoS).  

4.5.1 Juniper (Logical systems) 
Junipers brandväggsvirtualisering kallas för Logical Systems (LSYS). När LSYS används, 

skapas alltid ett Master logical system som hanterar alla andra logiska partitioner. En eller 

flera Master administrators konfigureras. Dessa har root-rättigheter vilket tillåter master 

administrator att tilldela säkerhets-, routing- och nätverksresurser till de andra logiska 

systemen. Administratörer för de logiska partitionerna kan inte tilldela sig själva dessa typer 

av resurser. Vidare kan de inte skapa nya administratörer eller användare för sitt logiska 

system. De kan heller inte konfigurera och applicera IPS policys, då allt detta måste ske med 
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root-rättigheter. JunOS tillåter upp till 32 stycken konfigurerbara virtuella instanser. Antalet 

instanser som kan användas begränsas dock av licenser.1 

4.5.2 Cisco (Security Contexts) 
Ciscos brandväggsvirtualisering benämns som Security Contexts där varje security context 

motsvarar en virtuell enhet. Varje virtuell enhet har egna routingtabeller och 

filtreringspolicys samt möjligheten till separerad administration och en konfigurerbar 

mängd resurser. Innan virtualisering aktiveras på en ASA arbetar den i Single context mode 

(utan logiska enheter). När virtualiseringen aktiveras börjar enheten arbeta i Multiple 

Context Mode och tre olika lägen uppstår:  

● Context mode 

● System mode  

● Admin context 

 

Context mode är det som varje lokal administratör arbetar i på en virtuell enhet, där 

konfigurationsändringar endast berör den logiska enheten. System mode är det läge där 

brandväggens resurser tilldelas till olika security contexts. Admin context är 

administrationsläget och har hand om bland annat nätverksresurser, såsom Authentication, 

Authorization and Accounting (AAA). Det enda som de virtuella enheterna delar på är fysiska 

interface och därmed den tillhörande länkens bandbredd. Security contexts som delar på ett 

fysiskt interface kan även dela på en och samma IP-adress. Däremot måste de ha separata 

MAC-adresser för att kunna särskiljas. [10, pp. 533-537] 

4.6 Transparent mode 
Moderna brandväggar har idag möjligheten att göra sig själva osynliga för användaren och 

nätverket. Detta läge kallas för transparent mode. Brandväggar i detta läge brukar även 

refereras som bumb-in-the-wire, eftersom det enda spåret av enheter är att paketen tar lite 

längre tid när de skickas över nätverket. En brandvägg i transparent mode kan beskrivas som 

en switchande brandvägg eftersom den endast syns på lager 2 i OSI-modellen. En brandvägg 

i transparent mode gör sig även osynlig för data-länk specifika protokoll såsom Spanning 

Tree Protocol (STP), Cisco Discovery Protocol (CDP) och Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 

genom att vidarebefordra dess information. Brandväggar i transparent mode har även 

möjligheten att blockera dessa protokoll genom matchningar mot informationen i ethertype-

fältet som finns i MAC-header:n. [6, pp. 237-241] 

                                                        
1 För mer information angående LSYS rekommenderas Junipers hemsida: 
www.juniper.net/documentation/en_US/junos12.1x44/topics/concept/logical-systems-overview.html  
 

http://www.juniper.net/documentation/en_US/junos12.1x44/topics/concept/logical-systems-overview.html
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Transparent mode är däremot inte utan nackdelar. Eftersom brandväggen nu arbetar som en 

switchande brandvägg har den reducerad funktionalitet. Detta medför att funktioner som är 

relaterade till routing och avancerad filtrering endast kan användas i en begränsad 

utsträckning, medan andra avancerade funktioner som exempelvis VPN inte kan användas 

överhuvudtaget. Fördelen med transparent mode är att eftersom brandväggen arbetar på 

lager 2 så behöver inga ändringar göras i den routade lager 3-miljön, men brandväggen kan 

ändå filtrera på IP-adresser och protokoll [6, p. 245]. Således kan en brandvägg i transparent 

mode placeras var som helst i nätverket utan att göra förändringar på den befintliga 

nätverksstrukturen. [6, pp. 237-241] 

4.7 High Availability - En översikt 
För att uppnå redundans inom ett nätverk krävs det redundanta enheter och redundanta 

länkar mellan enheterna. Protokollen som används för att uppnå redundansen kan sedan 

delas upp i två kategorier: Länk-redundans och nod-redundans. Länk-redundans 

protokollen är de protokoll som omdirigerar trafik till andra länkar när de primära går ner. 

Link Aggregation Control Protocol (LACP) och Port Aggregation Protocol (PAgP) är två 

exempel som även medför lastbalansering. Dessa protokoll erbjuder däremot inte fullständig 

nod-redundans, då enheterna inte arbetar som en logisk enhet. När två enheter slås ihop till 

en logisk enhet så delar de samtliga tabeller, såsom routing- och MAC-tabeller. Även hela 

dess konfiguration är synkroniserad så att en ändring på ena enheten kopieras över till den 

andra. På grund av detta kan enheter som är uppsatta med nod-redundans ta över allt som 

den andra enheten hanterar. Nod-redundans kan antingen uppnås via Cisco StackWise, eller 

med protokoll såsom Virtual Chassis (Juniper) och Chassis Cluster (Juniper). Ett signalement 

för dessa protokoll är att enbart en utav enheterna har ett aktivt control-plane. 

High Availability (HA) är benämningen på det protokoll som används för att uppnå nod-

redundans på brandväggar. Den största skillnaden mellan tidigare nämnda nod-redundans 

protokoll är att HA ser till att kontinuerligt synkronisera enheternas sessionstabeller. Detta 

leder till att enheterna kan ta över samtliga sessioner från den andra enheten vid situationer 

där den ena går ner. (SRX 285-286). Både Juniper SRX och Cisco ASA kan använda HA i två 

olika lägen: Active/passive samt active/active [6, pp. 295-296], [10, pp. 652-653].  

I active/passive ingår två enheter i en redundansgrupp. I denna hanterar bara active-enheten 

trafik, medan passive-enheten håller sig synkroniserad med active-enheten men behandlar 

ingen datatrafik. När den aktiva enheten havererar så tar passive-enheten över. Active/active 

bygger på samma princip men brandväggarna ingår i två redundansgrupper som använder 

sig av active/passive. Skillnaden är att varje enhet är active för varsin grupp, varpå resultatet 

blir active/active. Ciscos HA är tätt förankrad med Security Contexts för 

redundansgrupperna, medan Juniper inte använder sig av LSYS utan har ett helt eget 



Mälardalens Högskola 
IDT - Västerås 

En brandvägglösning för TwigNETs 
datacenter med Juniper SRX 

 

Teknisk Beskrivning | 14 

gränssnitt för HA. För synkronisering av kontroll- och datatrafik används dedikerade länkar. 

Juniper kräver att dessa inte är densamma, medan Cisco har stöd för att använda samma länk 

för både kontroll- och datatrafik (men det är inget som rekommenderas) [10, p. 659]. 

4.8 IPS 
Att endast använda sig av stateful-filtrering som filtrerar trafik på lager 3 till 5 räcker inte 

alltid till, eftersom denna typ av filtrering inte tittar på paketens struktur. Eftersom TwigNET 

bland annat tillhandahåller hosting av hemsidor, måste HTTP tillåtas av brandväggen. 

Stateful-filtrering klarar inte av att se vad för typ av trafik som använder sig av HTTP -

protokollet, utan måste i så fall förlita sig på applikationsfiltrering. Dock klarar inte de 

underliggande protokollen som applikationsfiltreringen förlitar sig på av att se ifall paketen 

innehåller skadlig kod, för detta krävs IPS. 

En IPS söker igenom paket på jakt efter skadlig kod, hot och attacker. Detta gör den med hjälp 

av olika typer av sensorer. Genom att jämföra paketen mot dessa sensorer så kan de 

illasinnade paketen avverkas redan i brandväggen, vilket besparar nätverket från dessa. Hur 

dessa sensorer används skiljer sig lite åt beroende på vilken sensor som används. En typ av 

sensor är signature, vilken jämför alla paket mot känd skadlig kod med hjälp av signaturer. 

Hur signaturerna jämförs skiljer sig; de kan vara inställda på att antingen titta på varje paket 

för sig (Atomic signatures) utan något samband till paketets session; de kan även vara 

inställda på att titta på hela sessioner (Stateful/Compound signatures), för att se ifall 

paketflödet innehåller skadlig kod. Signature sensorns funktion är den som en IPS vanligtvis 

blir förknippad med, men förutom denna sensor så finns det även anomaly based, policy 

based samt honeypot based IPS sensorer. [14] 

Anomaly based IPS sensorn lär sig hur det vanliga trafikflödet i nätverket brukar se ut. Genom 

att genomgå en lärofas så lär den sig skilja på trafik som anses vara normal mot trafik som 

inte vanligtvis brukar förekomma i nätverket. När lärofasen är klar så kan den avvikande 

trafiken sedan slängas eller utlösa ett larm. Detta kan både vara bra eller dåligt, eftersom det 

inte finns någon garanti att en attack inte har registreras som normal-trafik och på så vis blir 

tillåten nästa gång den utförs. [14] 

Policy based IPS sensorn tittar på trafiken och jämför denna mot användarkonfigurerade 

värden. När trafikmängden överskrider värdet anses det som en del av en attack och slängs 

eller utlöser ett larm. Exempel på en sådan trafikmängd kan vara antalet sessioner som en 

enskild enhet får etablera mot en server. [14] 

Honeypot based IPS sensorn skiljer sig en hel del mot de övriga genom att den istället för att 

blockera attacker, lockar till sig dessa från början. För att locka till sig attacker kan sensorn 

utge sig själv för att vara en server med en del olika typer av sårbarheter, så att den kan lära 
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sig om attackerna i en kontrollerad miljö. På så vis vet den hur den ska hantera dessa typer 

av attacker innan de hinner göra någon åverkan på nätverket i framtiden. [14] 

Att använda IPS gör inte stateful-filtreringen onödig utan fungerar som ett komplement. Där 

inspektion av lager 3 och 4 kan bestämma vem som får prata med vem, kan IPS komplettera 

detta med att reglera hur de får prata. Genom att kunna blockera oönskad trafik i ett tidigt 

skede, slipper både IPS och servrar spendera resurser på att hantera trafiken. Detta är 

speciellt viktigt eftersom IPS är en resurskrävande teknik i sig, då alla bitar i ett paket 

inspekteras. [6, pp. 796-797]. En IPS kan även arbeta utanför trafikflödet, där en kopia av 

trafikflödet skickas till IPS. I detta läge loggar och varnar IPS-enheten om attacker istället för 

att aktivt förhindra dessa.  

För att använda IPS på en Juniper-enhet måste en licens införskaffas, licensen benämns som 

Intrusion Detection and Prevention system (IDP), vilket är en sammansättning av IPS och 

Intrusion Detection System (IDS) (som är en annan IPS-liknande teknik). Däremot benämner 

Juniper IPS som IDS i både konfiguration och dokumentation, anledningen till detta är för 

bakåtkompatibilitet i operativsystemet och ska ses som synonymer. [6, p. 801]. Cisco 

tillhandahåller IPS via standard i ett begränsat format. Licenser och moduler finns för att 

utöka utbudet av signaturer och automatiskt uppdatera samtliga signaturer på schemalagda 

intervall.  

4.9 Antivirus 
Likt en IPS kan antivirus (AV) användas på en brandvägg för att skydda bakomliggande 

enheter. Där IPS letar efter signaturer och mönster i trafiken, tittar antivirus på filerna som 

skickas. Exempel på vad en IPS letar efter är SQL-injection och portskannings-attacker, 

medan antivirus letar efter malware som ligger gömt i filer, såsom trojaner och cryptolockers. 

[6, p. 891]. På grund av denna anledning klassar Juniper antivirus som ett skydd för 

användare och inkluderar inte detta på deras datacenter brandväggar, utan enbart på branch 

utrustning [6, pp. 32-33]. För att kunna använda AV måste även en licens för detta 

införskaffas, detta av anledningen att Juniper och Cisco använder sig av en tredje part för AV, 

såsom Kaspersky och Sophos [6, p. 898]. 

4.10 Juniper 
Eftersom arbetat handlar om enheter från Juniper kommer denna rubrik ge läsaren en 

överblick om enheterna och operativsystemet. Rubriken är inte menad att ge läsaren all 

kunskap som finns angående Juniper och JunOS, utan är endast till för att belysa unika 

egenskaper som anses viktiga för arbetets helhet. Inledande beskrivs Junipers 

operativsystem, hur enheter från Juniper är uppbyggda och brandväggsenheternas moduler 

som arbetet använder. Sist belyses tre säregenskaper som är speciella för Juniper; hur 
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management sker, filtreringstekniken screens och slutligen en mer detaljerad blick i hur high 

availability fungerar på Juniper. 

4.10.1 JunOS 
Samtliga enheter från Juniper har idag samma operativsystem, oavsett plattform eller serie 

som enheten tillhör. Om en enhet är en router, switch eller brandvägg har ingen inverkan för 

hur CLI-gränssnittet ser ut och fungerar eller hur paket generellt behandlas. JunOS som 

operativsystemet heter, är i sin grund byggt ovanpå operativsystemet FreeBSD. Eftersom det 

är byggt ovanpå ett befintligt operativsystem så ingår all funktionalitet som 

operativsystemet medför. Den vana Linux/BSD/Unix-användaren känner enkelt igen sig i 

denna CLI-miljö. [8, pp. 2-3], [6, p. xxi] 

4.10.2 Packet forwarding Engine och Route Engine 
En enhet från Juniper är alltid hårdvarumässigt uppdelad i två delar: Packet forwarding 

engine (PFE) och Route Engine (RE). Enhetens control-plane är placerad på RE och det är 

även denna som har hand om enheten i helhet. En RE kan beskrivas som enhetens hjärna och 

har hand om allt som inte har med direkt vidarebefordring av paket att göra, såsom: 

Upprätthålla routingtabeller, sköta om tjänster på enheten, hantera remote control, hantera 

och sköta om både klient- och server-tjänster såsom Dynamic Host Configuration Protocol 

(DHCP), Network Time Protocol (NTP) och Domain Name System (DNS). PFE ansvarar för 

data-plane vilkets syfte är att ta emot paket och snabbt skicka paket. När RE har skapat alla 

tabeller som behövs för att trafik ska kunna skickas så sparar PFE dessa i en lokal cache. 

Denna cache använder PFE för att skicka trafik utan att konstant fråga RE om forwarding-

beslut. Detta medför att i de situationer när RE sätts ur funktion av någon anledning, så kan 

PFE fortsätta skicka paket. [8, pp. 5-6] 

Samtliga tjänster och funktioner i JunOS tillhandahålls av en stor mängd daemons 

(operativsystemets bakgrundsprocesser) som RE hanterar. När inställningar på enheten 

utförs så hamnar dessa instruktioner hos daemons. Dessa daemons är i den största möjliga 

utsträckningen oberoende av varandra, då de varken delar minne eller arbetar med 

varandra mer än vad de absolut måste [8, p. 2]. Eftersom daemons inte är beroende av 

varandra är det möjligt att starta om dessa utan att det påverkar resterande daemons på 

enheten. Detta resulterar i en stabil enhet som inte behöver startas om när en eller flera 

daemons slutar fungera [8, p. 3]. En av de daemons som är placerade på RE är mgd (kallas 

även mgmtd), som möjliggör all typ av mangagement till enheten [8, pp. 6-7]. Juniper har (till 

skillnad från Cisco) inte ett dedikerat management-plane för remote control utan allting sköts 

i control-plane av denna daemon.  



Mälardalens Högskola 
IDT - Västerås 

En brandvägglösning för TwigNETs 
datacenter med Juniper SRX 

 

Teknisk Beskrivning | 17 

Som tidigare nämnt så är de flesta daemons placerade på enhetens RE, men även PFE har 

några unika daemons som den själv har hand om. Dessa är dock inte speciellt inställningsbara 

utan samlar mest in statistik [6, p. 177]. 

4.10.3 Juniper SRX3400 moduler 
Brandväggsmodellen Juniper SRX3400 är en modulär chassi-brandvägg som får sina 

egenskaper av sina moduler. Formfaktorn på modulerna som denna chassi-brandvägg 

stödjer är av typen common form-factor modules (CFM) och dessa installeras i enhetens 

modulplatser, vilka benämns flexible PIC concentrator (FPC). Det finns fyra olika typer av 

CFM-moduler för denna enhet, varav följande tre används i det här arbetet: SPC, NPC och 

IOC. 2 

Services Processing Card (SPC) innehåller den processorkraft som krävs för att driva 

brandväggens tjänster såsom filtrering, IPsec och IPS. Varje SPC klarar av 10Gbps i 

throughput i full-duplex. Genom att installera flera SPC-moduler kan högre hastigheter 

uppnås. [6, pp. 56-57] 

Network Processing Card (NPC) tar emot trafiken från IOC (ingående interface) och skickar 

vidare den till en associerad SPC (om flera är installerade). NPC har även hand om 

minnesbuffern för ingående och utgående paket. Varje modul tillåter 125 000 sessioner. 

SRX3400 kan max ha 2 NPCs, vilket skulle tillåta 250 000 sessioner. [6, pp. 58-64] 

In/Out Card (IOC) moduler utökar enheten med flera interface. Dessa kan vara av olika typer 

såsom ethernet eller fiber. Varje IOC associerar sig med en NPC som den vidarebefordrar 

trafik till. [6, pp. 58, 346] 

Utöver dessa moduler så finns det tre andra moduler, varav två kommer med från fabrik 

eftersom enheten inte fungerar alls utan dessa. Modulerna som är inkluderade är SFB och 

Routing-Engine. Den som inte finns med via standard är en clustering-modul som används 

för att skapa stora high availability-kluster (upp till 16 enheter). 

Switch Fabric Board (SFB) innehåller enhetens PFE. SFB är även enhetens huvudpanel och 

har 8 stycken Gigabit Ethernet portar, 4 Gigabit fiber portar samt dedikerade console- och 

control-ports.  [6, pp. 68-69] 

Routing-Engine (RE) driver JunOS i sig, vilket hanterar alla routingtabeller, routingprotokoll 

och management för enheten. [6, p. 67] 

                                                        
2 Se Junipers hemsida för mer information angående deras moduler: 

www.juniper.net/techpubs/en_US/release-independent/junos/topics/concept/common-form-factor-

modules-srx3400-overview.html 

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/release-independent/junos/topics/concept/common-form-factor-modules-srx3400-overview.html
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/release-independent/junos/topics/concept/common-form-factor-modules-srx3400-overview.html
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4.10.4 Management 
För out-of-band management på Juniper SRX, används ett dedikerat interface som benäms 

fxp0. Vilket interface som utses till fxp0 är i vissa fall förbestämt från fabrik, medan det på 

andra enheter är möjligt att välja vilket interface som ska utses till fxp0. Det som är speciellt 

med detta interface är att det är hårdkodat att helt förbigå PFE och direkt kommunicera med 

RE. Vilket tillåter management under överbelastningsbaserade Denial of Service (DoS)- och 

Distributed DoS (DDoS)-attacker. [6, pp. 129-132] 

Likt övriga interface är det möjligt att applicera IP-adresser som ska associeras med detta 

interface. Dessa adresser kommer dyka upp i enhetens primära routingtabell, men dessa 

behandlas helt fristående och kan inte användas vid routing på det vanliga datanätverket. 

Detta fungerar åt båda hållen, vilket resulterar i att de inte heller kan hanteras av 

datanätverkets routes, utan kan endast använda sina directly connected routes. Fxp0 

accepterar endast trafik som är management-relaterad, såsom SSH eller Telnet trafik. Detta 

resulterar i ett dedikerat out-of-band management nätverk. [6, pp. 129-132] 

4.10.5 Screens 
Screens är en lättviktig och snabb filtreringsteknik som varje SRX tillhandahåller. Tekniken 

beskrivs bäst som en lättviktig IPS som arbetar på lager 3-5 och är därför väldigt effektiv på 

att blockera DoS- och DDoS-attacker [6, p. 641]. Screens tar såväl hand om exploit-baserade 

DoS-attacker (sofistikerade attacker som inte förlitar sig på stora trafikmängder) och flood-

baserade attacker (där enheten överrumplas med ett konstant trafikflöde, exempelvis: SYN 

flood och ICMP flood). När datatrafik anländer på ett inkommande interface, behandlas 

paketen direkt av screen-filtreringen. Detta sker oavsett om det är paket som ska etablera en 

ny session eller om det finns en fast path kö för sessionen [6, p. 646]. Detta innebär att både 

brandväggens resurser och enheterna som skyddas av brandväggen slipper behandla DoS-

trafiken då den förhindras i ett tidigt skede [6, p. 646]. Majoriteten av alla flood-baserade 

screen-filtreringar behandlas av NPU-modulen. Screens som filtrerar på portskanningar, 

sessionsbegränsningar och liknande trafik som kräver att enheten har en översikt på 

sessionstabellen behandlas av SPC-modulen [6, p. 647]. 

Screens filtrerar trafik genom att titta på specifik information i paketens headers, men även 

efter definierade tröskelvärden som begränsar antalet paket per sekund som får passera 

enheten. Samtliga screens är indelade i olika kategorier beroende på vilket protokoll som ska 

filtreras: IP, ICMP, TCP och UDP samt limit-sessions. 

IP-protokollet som används för nätverkskommunikation är även ett protokoll som syns i 

olika DoS-attacker, där exempelvis fragmenterade paket som både kan användas legitimt 

och illasinnat utnyttjas. Om en enhet accepterar fragmenterade paket måste dessa lagras tills 

det att fragmenten kan sammansättas. Detta unyttjas genom att skicka fragmenterade paket 
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i fel ordning så att enheterna måste samla fragmenten och därmed slösa sina resurser, vilket 

är något som IP-screens kan förhindra [6, p. 651]. Andra screens under denna kategori 

skyddar mot attacker som använder ogiltiga IP options i IP-header:n, eller när 

nätverksinformation försöker utvinnas med giltiga IP options såsom record-route, source-

routing och time-stamps. Vissa attackmetoder grundar sig även i att paket skickas från 

förfalskade IP-adresser (spoofed IP) vilket screens klarar av att upptäcka och förhindra [6, p. 

653]. 

ICMP är ett mångsidigt protokoll som används legitimt för att exempelvis verifiera 

konnektivitet, övervaka enheter och upptäcka enheter samt verifiera vilken väg som trafiken 

färdas mellan två punkter. Fastän protokollet har många goda kvaliteter, utnyttjas 

protokollet för en rad olika attacker. Genom att ange ett tröskelvärde som definierar hur 

många ICMP-paket per sekund varje server får ta emot, tillåter denna teknik användningen 

av ICMP-protokollet men på en kontrollerad nivå. ICMP-kategorin innehåller filter som 

skyddar mot exempelvis ICMP-flood attacker och fragmenterade eller för stora paket. [6, pp. 

657-658]. 

Protokollet TCP används för att upprätthålla en session mellan två enheter, med hjälp av 

olika TCP-flaggor (såsom SYN,RST,ACK och FIN) och sekvensnummer ser protokollet till att 

leverera information mellan enheter på ett tillförlitligt sätt. Flaggorna och sekvensnummren 

utgör var i en session som datakommunikationen befinner sig och låter enheterna veta hur 

de ska svara på de inkommande paketen. TCP-protokollet utnyttjas dock i en rad olika DoS-

attacker, genom att bland annat manipulera TCP-flaggorna. Ett exempel är paket som 

innehåller kombinationen av TCP-flaggorna SYN och FIN, vilket inte är definierad av 

protokollet. Flaggorna tyder på att ett paket både vill starta och avsluta en ny session 

samtidigt, dessa paket är därmed ogiltiga och kan blockeras med en screen. TCP missbrukas 

även då klienter ber en server att reservera resurser för nya sessioner. Detta utförs genom 

att skicka flertalet TCP-paket med endast SYN-flaggan satt, utan avsikten att fullända dessa 

sessioner. Denna DoS-attack är känd som SYN-flood och kan förhindras med både screens 

som använder rate limiters och SYN Cookie/Proxy.  

4.10.6 High Availability på Juniper SRX 
När två SRX brandväggar samarbetar i high availability benämns detta som chassis cluster [6, 

p. 286]. För att skapa ett kluster krävs det att båda enheterna är konfigurerade för samma 

cluster id (1-16), utan cluster id kan inte brandväggarna kommunicera med varandra. Ett 

cluster kan enbart innehålla två brandväggar där varje brandvägg konfigureras med ett unikt 

node id, detta id hjälper till att särskilja på noderna vid konfigurationen [6, p. 291]. Node 0 är 

alltid den primära noden, detta innebär inte att den är active, det innebär dock att clustrets 

FPC-numrering börjar hos den denna nod [6, p. 291]. 
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FPCs numrering börjar alltid med 0 och varje FPC i ett cluster numreras enligt följande 
formula:  

cluster slot number = (node ID * maximum slots per node) + local slot number 

En SRX3400 har totalt 8 slots för moduler, 5 fram och 3 bak, en av dessa är dock ockuperade 

av SFB. Enheten har då 7 tillgängliga FPC slots. Dessa är numrerade 0-7 på den primära 

enheten, medan den sekundära enheten tar vid där den första slutade och får då 

numreringen 8-15. [6, p. 286].  Fig 4 visar hur numreringen sköts i ett high availability kluster 

på två enheter. Hur dessa moduler numreras är viktigt att ha i åtanke inför konfigurationen.  

 
Fig 4 FPC numrering 

4.10.6.1 Redundancy Groups 
När high availability aktiveras skapas automatiskt redundancy group 0 som hanterar failover 

för klustrets RE. Sedan krävs ytterligare konfigurationer för att skapa nya redundancy groups 

som tillhandahåller failover mellan interface. Varje brandvägg i klustret har en egen prioritet 

mellan 1-255 för varje redundancy group, där 255 är den högsta prioriteten. Enheten med 

högst prioritet är den aktiva enheten för den definierade redundansgruppen [6, p. 292]. 

Används enbart en redundancy group så arbetar HA i active/passive. Om två redundancy 

groups används så kan enheten arbeta i active/active [6, pp. 295-297].  
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4.10.6.2 Typer av interface  
Redundant ethernet interface (reth) är ett logiskt interface som associeras till ett eller flera 

fysiska interface från vardera brandvägg, där enbart de interface som tillhör den aktiva 

brandväggen skickar paket. Om den aktiva enheten havererar så tar den passiva enheten 

över. [6, pp. 292-294]. FIG 5 visar två reth med två redundancy groups i active/active.  

 
Fig 5 High availability med två reth och redundancy groups 

Brandväggar som arbetar i cluster kan även använda local interface, vilka är helt vanliga 

interface som endast associeras till den enskilda brandväggen. Nackdelen är att dessa inte 

har ett motsvarande failover-interface på den andra enheten. Brandväggar i HA kan använda 

både reth- och local interface samtidigt vilket tillåter användningen av reth interface mot det 

inre nätverket, medan local interface kan användas mot en ISP. [6, p. 294] 

För att två SRX brandväggar ska kunna samarbeta i HA krävs två speciella interface: Control 

link samt Fabric link. Dessa används till synkronisering och failover [6, pp. 305-316]. På 

Juniper SRX3400 är Control link dedikerade interface på enheten som kan ses i FIG 6. Control 

link används för synkroniseringen av två daemons: 
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 Junos Stateful Redundancy Protocol Daemon (JSRPD)   
 Kernel state Synchronization Daemon (KSYNCD) 

 
JSRPD ansvarar för enheternas failover och KSYNCD ansvarar för att synkronisera 

enheternas kernels. Control link ser till att enheterna kan ta över för varandra och sköter 

failover när det sker. Fabric link benämns även som data link och har inget dedikerat 

interface, utan associeras till ett eller flera valfria fysiska interface som i huvudsak används 

för synkronisering av brandväggarnas sessionstabeller. Fabric link används även för att 

skicka över datatrafik mellan noderna, i det fallet att trafik som egentligen ska ut via nod 1 

inkommer till nod 0 istället (så kallad Z-trafik). Både control- och fabric links sänder ut 

heartbeat-messages för att meddela att de lever [6, p. 319]. 

 
Fig 6 Control- och Fabric links 

4.10.6.3 Split brain 
Ett problem som kan uppstå med chassis cluster är split brain, vilket innebär att båda 

brandväggarna anser sig själva vara den enda fungerande enheten, båda brandväggarna tar 

då på sig ansvaret som active och försöker behandla trafiken därefter utan hänsyn till 

varandra. Problemet uppstår i det fallet när både control- och fabric link havererar samtidigt 

utan att enheterna själva gör det. När dessa länkar inte är funktionella kan enheterna inte 

längre verifiera varandra med heartbeat-messages. Split brain är det mest förödande 

problemet en SRX i high availability kan råka ut för, då problemet även kan uppstå vid 

omstart av enheterna. Det enda riktiga sättet att skydda sig mot potentiella split brain-

problem är användningen av redundanta control- och fabric links så att heartbeats-messages 

alltid kan skickas. [6, p. 347] 
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4.10.6.4 Failover med Interface- och IP-monitoring  
Olika typer av övervakningstekniker finns att tillgå i chassis cluster som hjälper till att 

bestämma när det är dags att ge ansvaret till den andra brandväggen, fastän enheten i sig 

inte har havererat. Interface monitoring är ett sätt att sätta krav på interface, vilket tillåter 

en administratör att välja hur många länkar eller vilka som måste haverera innan respektive 

brandvägg ska ta över arbetsbördan. Med interface monitoring associeras ett interface med 

en weight bestående utav ett värde som blir avdraget från redundansgruppens totala weight 

när ett interface havererar (kallas för threshold i vissa versioner). Standard weight hos en 

redundansgrupp är 255 och när denna blir 0 eller lägre så sker en failover. 

Redundansgruppen får sedan tillbaka sin weight när interface:t har återställts. [6, pp. 334-

338]. IP monitoring är en annan teknik som istället används för att övervaka IP-adresser, 

brandväggarna kan exempelvis då verifiera om en router har havererat någonstans i 

nätverket som förhindrar trafikflödet från att färdas en viss väg. Interface- och IP-monitoring 

tillåter administratören att planera för fel som brandväggarna inte orsakat men som 

påverkar dessa. [6, pp. 338-343] 

4.10.6.5 Preempt 
När en brandvägg havererar och en failover sker så kommer inte den nya aktiva brandväggen 

att ge ifrån sig sin roll som active när den ordinarie brandväggen väl startas upp igen. För att 

kringgå detta beteende kan preempt användas, vilket är en konfigurationsinställning som 

utförs per redundancy group. Den brandväggen som har högst prioritet för en redundancy 

group med preempt kommer kräva tillbaka sin roll som active när enheten fungerar igen. [6, 

pp. 304, 321]  

5 TwigNETs datacenter 
Den nya brandväggslösningen ska utöka företagets datacenter och slutligen ersätta deras 

befintliga brandväggslösning, därför är det viktigt att dessa klarar av att samexistera så länge 

som båda brandväggslösningarna används. Till grund för anpassningen av de nya 

brandväggarna måste en analys om hur deras befintliga nätverk genomgås. 

5.1 Nätverk 
TwigNET har byggt sitt datacenter enligt en hierarkisk träddesign med collapsed core (en 

variant där core- och distribution-lagret slås samman till ett lager). Samtliga enheter och 

internet-förbindelser är redundanta eftersom det skulle vara förödande för företagets 

verksamhet om deras tjänster gick ner. Nätverket grundar sig i en blandad miljö där enheter 

från olika tillverkare används, såsom Nexus och Catalyst switchar från Cisco, MX routrar från 

Juniper samt open source-brandväggar. 

Internettrafik routas till och från datacentret av företagets routrar med hjälp av 

routingprotokollet Border Gateway Protocol (BGP). Trafiken från internetleverantörerna tas 
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emot av core-switcharna som vidarebefordrar trafiken till routrarna. Från routrarna går 

trafiken tillbaka igenom core-switcharna till rätt brandvägg, där brandväggen i sin tur avgör 

ifall trafiken får komma åt företagets resurser eller inte. Om trafiken tillåts så skickar 

brandväggen tillbaka trafiken till core-switcharna vilka sedan skickar trafiken till rätt server. 

Returtrafiken tar sedan samma väg tillbaka. Då datacentrets core är en switchad miljö måste 

routrar och brandväggar VLAN-tagga all trafik som de skickar iväg för att core-switcharna 

ska kunna särskilja trafiken. Detta bildar en så kallad router-on-a-stick lösning, där varje 

VLAN termineras, routas eller översätts hos routrar eller brandväggar. 

 
Fig 7 Numreringen avser trafikens ordning 

Trafikmängden som dagligen passerar datacentret förhåller sig förutsägbar och överskrider 

sällan 3Gbps. Vanligtvis förhåller trafiken sig till hälften av detta, detta till trots att  företaget 
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i snitt var tredje dag utsätts för överbelastningsattacker på upp till 150Gbps. Trots dessa 

attacker uppnås ett stabilt trafikflöde med hjälp av internetleverantörernas anti-DDoS 

tjänster. 

5.2 Tjänster och filtrering 
Majoriteten av företagets datacenter består av webbservrar som är exponerade utåt, men de 

har även andra servrar som tillhandahåller tjänster både för internt och externt bruk såsom 

DNS, SQL, FTP och E-mail. Idag är samtliga servrar placerade i ett och samma nätverk och 

VLAN utan någon särskiljning på vilka tjänster de tillhandahåller. Servrarna åtskiljs enbart i 

logiska grupper i deras befintliga brandväggslösning vilken grupperar dessa beroende på 

vilka tjänster de tillhandahåller.  

Företagets servrar består i majoritet av webb- och SQL-servrar. Webbservrarna är indelade 

i underkategorier beroende på vilket operativsystem som används eller om de enbart 

tillhandahåller statiskt material. Totalt sett används ungefär 80 webb- och 30 SQL-servrar, 

som växer med ungefär en server per månad respektive en server varannan eller var tredje 

månad. Utöver det så har företaget i jämförelse med dessa bland annat ett fåtal DNS, FTP, E-

mail och antispam servrar. 

Företaget har flertalet policys angående hur och vilken trafik som får passera deras 

brandväggar. Vad för typ av trafik som får passera i en ingående riktning är exempelvis 

HTTP- och HTTPS-trafik som ska till en webbserver, eller SQL-trafik till en SQL-server. Övrig 

trafik är otillåten. Företaget har ytterligare policys för trafik i utgående riktning som bland 

annat bestämmer vilka portar som webbservrar tillåts använda. Detta så att kunders 

hemsidor kan kommunicera med externa resurser såsom SQL och FTP men även med andra 

hemsidor. 

För att följa deras policys filtrerar brandväggarna trafik med en kombination av de logiska 

grupperna, portnummer och mottagaradresser. Filtreringen på mottagaradresser är för att 

stoppa trafik som skickas till kända adresser som associeras med exempelvis botnets och 

spambots. Detta möjliggörs genom en egentillverkad lista som kontinuerligt uppdateras med 

dessa kända adresser. Brandväggarna använder även en mängd olika policers som hindrar 

klienter såväl som servrar från att etablera för många samtidiga sessioner, samt hur snabbt 

dessa får etableras. Policers används åt båda hållen för att skydda både deras egna servrar 

från DoS-attacker utifrån, men även för klienter på internet i de fallen där kundernas 

hemsidor utnyttjas för attacker.  
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6 Resultat 
Den nya brandväggslösningen designades med informationen från TwigNETs datacenter 

som grund, bestående utav hur trafik flödar genom deras nätverk, vilka policys de använder 

och vilka tjänster som tillhandahålls. Implementionen designades för att alltid vara 

tillgänglig och är i sin grund designad med chassis cluster, least privilege concept och även 

företagets policys för hur trafik får passera via företagets brandväggar. 

6.1 IP-plan 
För den nya brandväggslösningen har företaget avlagt adressrymden 10.200.0.0/21, minus 

det första /24 subnätverket för ändamålet. Detta motsvarar ungefär 1800 IPv4-adresser. 

Företaget har även en samling IPv6-adresser som är tänkta att användas samtidigt som IPv4-

adresserna med dual-stack. Dessa är planerade att följa en liknande subnetting-plan som den 

gällande för IPv4-nätverket. 

Adresseringsplanen för den nya brandväggslösningen är helt fristående från deras befintliga 

adresseringsplan. I dagsläget placeras samtliga servrar i ett och samma nätverk och VLAN, 

något som medför säkerhetsrisker. Den nya adresseringsplanen är inspirerad av Ciscos role-

based addressing som utgår från att servrar ska grupperas och segmenteras beroende på de 

tjänster som de tillhandahåller [15]. De grupperade enheterna använder sedan adresser i en 

kontinuerlig följd som hjälper till att skapa enkla policys som brandväggar kan behandla 

snabbt. Brandväggar hanterar policys snabbare när adresser summeras till ett prefix, än när 

brandväggar måste jämföra en policy mot en lång adresslista. Detta blir även enklare för 

administratören att arbeta med, även om det leder till extra planering. 

Tab 2 10.200.0.0/21 Nätverket 

Tjänst Subnätverk VLAN Totala 
Utrymmet 

Antal 
Servrar nu 

Tillåten 
tillväxt på 5 år 

Reserverat 10.200.0.0/24 - - - - 
SQL 10.200.1.0/26 500-509 62 30  1 varannan 

månad 
E-mail 10.200.1.64/27 510-519 30 17  2 per år 
FTP 10.200.1.96/28 520-529 14 6  3 per 2 år 
DNS  10.200.1.112/28 530-539 14 5 2 per år 
Admin 10.200.1.128/28 540-549 14 5 2 per år 
Övervakning 10.200.1.144/28 550-559 14 5 2 per år 
Rest 10.200.1.160 /28 - 254 - - 
Webb 10.200.2.0 /24 560-569 254 80 3 per månad 
Rest 10.200.3.0 /24 - 254 - - 
Rest 10.200.4.0 /24 - 254 - - 
Rest 10.200.5.0 /24 - 254 - - 
Rest 10.200.6.0 /24 - 254 - - 
Rest 10.200.7.0 /24 - 254 - - 

Samtliga subnätverk i adresseringsplanen är konstruerade till att reservera mer utrymme 

än det exakta antalet servrar som används idag, eftersom antalet servrar kontinuerligt ökar. 
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Alla serverkategorier är tilldelade en följd på 10 VLAN som segmenterar upp datacentrets 

servrar i olika broadcast-domäner. Varje följd av VLAN är tänkt att ge företaget 

expansionsmöjligheter utan att de ska behöva använda samma VLAN överallt i framtiden. 

Adresseringsplanen inkluderar även hur mycket varje subnätverk får växa under en 5års 

period. Företaget har ingen statistik för hur ofta de köper in servrar utan använder sig av 

grafer som varnar när det måste köpas in fler. På grund av att exakt information saknas, är 

det svårt att ta reda på ifall deras tillväxt kommer öka explosionsartat eller i samma takt 

under kommande år. Denna adresseringplan fokuserar istället på hur snabb tillväxt vardera 

subnätverk har stöd för.  

6.2 Filtrering och Zoner 
Företagets policys för filtrering av datatrafik som ska till deras servar från internet är i 

dagsläget tillräckligt restriktiva för att placera dessa innanför ramarna för least privilege 

concept. Således återanvänds dessa policys för den nya brandväggslösningen. Eftersom den 

nya brandväggslösningen delar upp datacentrets nätverk till flertalet subnätverk har 

företagets policys även anpassats för att kunna användas för kommunikation mellan dessa. 

 
Fig 8 Flödeschema för trafik 

IP-planen visar varje enskilt nätverk som den nya brandväggslösningen har hand om. Varje 

enskilt nätverk är placerade i en egen zone. Trafik mellan zoner tillåts inte via standard, utan 

det är bara vissa portar och tjänster som selektivt tillåts. Exempelvis har webbserver-zonen 
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tillåtelse att skicka DNS-trafik till DNS-zonen, men den har inte tillåtelse att skicka någon 

annan typ av trafik till denna zon. Varje zon tillåter även vissa portar från zonerna Admin 

och Övervakning, vilka används för remote control och insamling av statistik. Se Fig 9 för hur 

trafik får flöda mellan zoner. Trafik mellan zoner kräver dessutom att avsändaradressen 

stämmer överens med zonens tilldelade adressrymd, samt att mottagaradressen stämmer 

överens med den zonens tilldelade adressrymd. 

 
Fig 9 Hur zoner får kommunicera med varandra 

Brandväggslösningen har även ytterligare regler till och från “External Zone” som inte syns 

i Fig 9. Dessa tillåter servrar att hämta resurser från andra servrar som är placerade bakom 

företagets gamla brandväggslösning under migreringsperioden.  

För protokoll såsom FTP (där olika portnummer används inom samma session) används 

applikationsfiltrering. Med hjälp av applikationsfiltrering kan brandväggarna tillåta FTP i 

passive mode, utan att öppna upp för alla portar som FTP i passive mode kan använda. 

Applikationsfiltreringen öppnar dynamiskt de portar som krävs för protokollet och stänger 

dessa när sessionen är avslutad.  

6.2.1 Firewall filter 
Företagets befintliga brandväggar använder en lista med IP-adresser för att blockera 

spambots och botnets från att nå datacentret. Eftersom den här listan utgör en viktig del av 
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företagets policy så utvecklades ett enkelt skript med Python, detta för att demonstrera hur 

det är möjligt att uppnå samma funktionalitet med Junipers brandväggar. Skriptet utgår från 

tre filer; en YAML (.yml )-, Jinja2 (.j2)- och Python (.py)-fil. YAML-filen är en fil som innehåller 

strukturerad data bestående av IP-adresser som ska blockeras. Jinja2-filen innehåller en 

konfigurationsmall som kombineras med YAML för att bilda en konfiguration som 

brandväggarna kan använda. Genom att exekvera Python-filen så skickas den nya 

konfigurationen till brandväggarna via protokollet NETCONF. Skriptet påverkar endast det 

firewall filter (motsvarande access list från Cisco) som heter BADGUYS, vilket måste 

appliceras på de interface som ska blockera dessa IP-adresser. Innehållet i dessa tre filer 

presenteras under rubriken Bilagor. För att skriptet ska kunna ansluta till brandväggarna 

måste NETCONF funktionen aktiveras på enheterna. 

6.3  Chassis cluster 
För att tillgodose behovet av hög tillgänglighet, sattes brandväggarna upp i chassis cluster 

med inställningen active/passive. Brandväggarnas 10Gbps interface är placerade i reth0-

interface:t och därmed tillhör de även samma redundancy-group. Brandväggarna använder 

en control link och två data links, varav en data link avser failover-trafik och den andra är för 

redundans och Z-trafik.  

Varje enskilt nätverk har ett eget subinterface (unit) på reth0-interface:t som VLAN-taggar 

trafiken. För att den passiva enheten ska ta över måste båda 10Gbps interface:n haverera på 

den primära enheten, vilket sköts av interface-monitoring. Brandväggarna använder inte 

preempt som ger tillbaka active-rollen till den andra enheten, då ett överslag troligtvis 

innebär ett länk-haveri som måste undersökas. Enheterna är sammankopplade enligt Fig 10. 
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Fig 10 Hur enheterna är sammankopplade med vPC 

Då core-switcharna är mellanhanden för nätverkets olika segment så kopplas även 

brandväggarna direkt till core-switcharna. Trafik som går mellan internet och datacentrets 

servrar kommer in och lämnar därmed samma fysiska interface på brandväggarna, men 

åtskiljs logiskt med hjälp av VLANs-taggningen. Core-switcharna av modellen Cisco Nexus 

har stöd för tekniken Virtual PortChannel (vPC), vilket är en Multichassi Link aggregation 

(även känt som Spanned EtherChannel)-teknik. vPC tillåter port channels att spridas ut över 

två enheter, men för mottagande sida framstår dessa två enheter som en enda enhet.  

Brandväggarna har stöd för LACP på reth-interface. Dock går det inte att placera två olika 

reth-interface i samma LACP-grupp. Genom att använda LACP och sammankoppla enheterna 

på det här viset så sprids switcharnas belastning ut, dessutom behöver inte en brandvägg 

utföra failover ifall en switch går ner. Eftersom LACP aggregerar båda 10Gbps  interface:n så 

ökar även den tillgängliga bandbredden utan att Z-trafik behöver skickas, men 

begränsningen på bakplanet kvarstår. Med hjälp av vPC och LACP tillåter active/passive-

lösningen en av switcharna att haverera utan att framkalla brandväggarnas failover, något 

som vanligtvis är det active/active erbjuder utan dessa två tekniker. 
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6.4 Routing 
Brandväggarna sköter enbart routing mellan de direkt inkopplade nätverken och ut på det 

externa nätverket. För detta ändamål behöver brandväggarna inget dedikerat 

routingprotokoll som öppnar upp enheten för ytterligare attackvektorer, utan de klarar sig 

istället med en default-gateway route. Trafik som ska till den gamla brandväggslösningen i 

nätverket skickas ut på det externa nätverket och får sedan skickas tillbaka av företagets 

routrar. Detta för att dessa har fullständiga routes över hela nätverket och eftersom viss 

trafik måste särbehandlas av exempelvis Network Address Translation (NAT). 

6.5 Screens 
För att skydda datacentrets enheter från olika attacker används screens som ett komplement 

till de olika zon-policys som bestämmer vilka protokoll som är tillåtna. Screens definieras av 

Juniper som IPS-inställningar på lager 3 och 4 och reglerar istället hur protokoll får 

användas. 

6.5.1 External-zone 
Två screen-profiler applicerades på den zonen som tar emot internettrafik. Den ena profilen 

skyddar mot olika hot från manipulerade paket som inte filtreras efter tröskelvärden 

(suspicious-behavior-screen) och den andra profilen filtrerar efter angivna tröskelvärden 

(external-screen-thresholds).  

Suspicious-behavior-screen förhindrar ICMP-paket som är större än 1024 bytes. Detta 

eftersom ICMP-paket i vanliga fall är under 100 bytes. Därtill spärras paket som använder 

felaktiga eller oönskade IP-options i sin header; exempelvis paket som ber nätverksenheter 

att infoga sina egna IP-adresser i paketet (record-route), paket som har bifogade routes 

(source-routing) som nätverksenheter ska rätta sig efter samt paket med spoofade IP-

adresser. Utöver detta spärras även TCP-paket som har felaktiga TCP-flaggor i sig; paket som 

har både SYN och FIN samtidigt och de som har FIN utan ACK samt de paket som inte har 

några TCP-flaggor alls. 

Profilen External-screen-thresholds förhindrar angripare från att kartlägga enheterna som 

brandväggen skyddar genom att begränsa hur många ICMP-paket som varje host får skicka 

inom ett tidsintervall, vilket är inställt på 2000 ICMP-paket per sekund från varje host. 

Profilen skyddar även varje enskild server från att ta emot mer än 1000 ICMP-paket per 

sekund. Dessa thresholds är standard-inställningen för ICMP sweep- och port-scans. Utöver 

detta förhindras även port-scans med TCP som använder standardinställningen på 2000 

portskanningspaket per sekund avsedd till varje server. Denna attack kan vara en till synes 

osynlig skanningsattack som utnyttjar servrars sessionsetablering. Dessutom skyddas även 

servrar från SYN-flood attacker som utnyttjar TCPs three-way-handshake. Profilen skyddar 

servrarna från dessa genom tre tröskelvärden, där ett tröskelvärde på 25 000 anslutningar 
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per sekund anses som normaltrafik för varje avsedd server, vid 30 000 anslutningar per 

sekund varnar enheten om en attack och vid 40 000 anslutningar per sekund börjar 

brandväggen slänga paket. Sist konfigurerades profilen till att tillåta max 200 000 simultana 

sessioner till varje enskild server. 

6.5.2 Webb-zone 
Profilen suspicious-behavior-screen återanvänds för att förhindra brandväggarna från att 

släppa igenom felaktiga eller oönskade paket från webb-servrar. Profilen har placerats på 

webb-servrarnas zon, men kan även appliceras på samtliga zoner där den anses nödvändig. 

Utöver denna profil appliceras även profilen web-screen-thresholds som tillåter varje server 

att etablera 10 000 sessioner per mottagaradress. Detta för att skydda internet från 

felkonfigurerade webbservrar eller ifall kunders hemsidor skulle utnyttjas för attacker. 

6.6 Härdning 
Brandväggslösningen tillåter ingen trafik till enheterna själva. Detta gjordes möjligt genom 

att utelämna zon-regler mot zonen junos-host som är enhetens så kallade self-zone. När zon-

regler saknas mellan zoner så tolkar brandväggen detta som att ingen trafik är tillåten varpå 

all trafik slängs. Ett undantag för denna regel är dock trafik som enheten själv initierar, vilket 

är tillåtet så länge inget annat har blivit konfigurerat. På så vis kan enheternas RE fortfarande 

använda externa nätverksresurser såsom DNS och NTP, vilka är de enda två 

nätverksresurser som brandväggslösningen använder. 

Eftersom brandväggslösningen inte tillåter trafik som är ämnad till enheterna själva så 

inkluderar detta även management trafik. För att kunna utföra remote control på enheterna 

måste fxp0 eller console-porten användas. Fxp0 kommunicerar alltid direkt med enhetens 

RE och kringgår därmed alla regler som är placerade på trafik mellan zoner, då dessa 

regleras av PFE.  

  



Mälardalens Högskola 
IDT - Västerås 

En brandvägglösning för TwigNETs 
datacenter med Juniper SRX 

 

Diskussion | 33 

7 Diskussion 
Den största obestämda faktorn inför det här arbetet var angående vilket läge high availability 

skulle använda sig utav. Resonemang kring valet att använda active/passive över 

active/active behandlas här. Därefter berörs anledningar till varför vissa 

brandväggsfunktioner inte används i det här arbetet, såsom Transparent mode, VPN och IPS. 

Slutligen så presenteras personliga åsikter kring Juniper SRX och Cisco ASA, där likheter och 

skillnader mellan dessa tillverkare tas upp. Syftet med jämförelsen är att avgöra om en annan 

tillverkares produkt kunde ha resulterat i en bättre brandväggslösning. 

7.1 High Availability 
Valet om att använda active/passive eller active/active är svårt då bägge metoder innehar 

respektive för- och nackdelar. Den tidigare metoden nyttjar endast en brandvägg och har 

den andra enheten som backup. Den senare metoden låter båda enheterna arbeta samtidigt. 

Resonemang kring varför active/passive valdes trots att active/active må uppfattas som 

bättre vid första anblick följer nedan. 

7.1.1 Alternativ Active/Passive 
Innebörden av att använda active/passive är att endast en utav två brandväggar kommer 

behandla trafik vid någon given tidpunkt, tills dess att en failover sker. Active/passive kan 

tyckas vara slöseri när en dyr brandväggsenhet förblir oanvänd i majoriteten av sin driftstid. 

Detta är inte en kostnadseffektiv lösning, men det är ett alternativ som finns för att skapa en 

redundant brandväggslösning. Det finns dock en risk med att låta en brandvägg förbli passiv 

över en längre period: Om den passiva enheten aldrig testas finns det ingen garanti att den 

fungerar när failover måste ske. Den passiva enheten bör därför verifieras med jämna 

mellanrum för att bekräfta att den är kapabel till att ta över trafikflödet om något skulle 

hända med den aktiva enheten, vilket kan testas manuellt. 

En stor anledning till varför active/passive ska användas är att det skyddar brandväggar från 

att använda mer resurser än vad de klarar av att hantera på egen hand. Den passiva enheten 

kan alltid ta över nätverket och erbjuda fullständig redundans, något som en active/active 

lösning kan få problem med. Vidare så är det enkelt att följa trafikflödet som passerar 

brandvägglösningen, då det inte blir någon typ av asymmetrisk routing eller Z-trafik mellan 

brandväggsenheterna. Detta i sin tur påskyndar bland annat felsökning i nätverket. 

En annan fördel med att använda active/passive är att brandväggslösningen enbart kommer 

behöva en IP-adress per nätverk, istället för de två som krävs utav active/active. Detta gör 

det enkelt för klienter att välja en default-gateway som ska användas vilket leder till en 

mindre komplex nätverksmiljö. 
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7.1.2 Alternativ Active/Active 
Genom att använda active/active kan båda brandväggarna arbeta samtidigt och ta över 

trafiken för varandra om någon av dem skulle haverera. Eftersom båda enheterna används 

samtidigt behöver inte enheterna genomgå failover-tester likt den passiva enheten i 

active/passive-lösningen. Denna lösning medför även lastbalansering och även en ökad 

throughput, då varje brandvägg i denna lösning har varsin SPC-modul som tillåter 10Gbps 

throughput i bakplanet. Active/active-lösningen tillåter således dubbelt så hög throughput än 

active/passive och en utspridd belastning över båda enheterna. Denna funktionalitet är 

dessvärre på bekostnad av redundans: Ifall den förhöjda throughput:en används och 

enheterna får en gemensam throughput som överskrider 10Gbps, så kan inte någon av 

brandväggarna hantera trafiken själv vid failover. Detta eftersom varje enskild enhet endast 

klarar av 10Gbps.  

En annan anledning som talar emot att använda active/active, är att arbetets 

brandväggslösning i dagsläget inte uppnår tillräckligt hög kapacitet på data-länken. När 

trafik inkommer på en enhet som den andra brandväggen borde ha hanterat så måste 

trafiken istället skickas över till den andra genom data-länken. Då brandväggens reth-

interface är 10Gbps skulle även data-länken behöva vara densamma för att kunna hantera 

den belastning som uppstår vid worst-case-scenario. Tyvärr så är enheterna inte utrustade 

med mer än två 10Gbps interface vardera, vilka måste användas för failover (ett aktivt och 

ett passivt per enhet). Detta leder till att data-länken inte räcker till för en active/active-

lösning i dagsläget. 

7.1.3  Val av HA 
Båda lösningar har sina för- och nackdelar men i slutändan så valdes active/passive. Detta på 

grund utav tre faktorer: Data-länken klarar inte av Z-trafiken, kravet på en mer komplex 

nätverksmiljö, samt risken för att en fullständig redundans inte kan garanteras då 

throughput överskrider 10Gbps när brandväggarna arbetar i active/active.  

7.2 Transparent Mode 
Transparent mode är en lösning som passar bra när det är svårt att ändra på en existerande 

adresseringsplan eller då filtrering på lager 2 behövs. Det här arbetet innebar däremot en 

omstrukturering av deras existerande datacenter-struktur och har inget behov av lager 2 

filtrering. Av dessa två anledningar ansågs det inte finnas någon vinst med att använda 

transparent mode för denna anpassning. 

7.3 VPN 
En av brandväggens funktioner är VPN, vilken finns i många olika former. VPN är idag en stor 

del av nätverk, både för användare som vill arbeta hemifrån men även för företag som på ett 

säkert sätt vill koppla ihop sina kontor över internet. TwigNET använder ingen VPN-lösning 
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mot deras datacenter i dagsläget då remote control utförs med bland annat SSH. Företaget 

har nämnt att det finns intresse om att implementera en remote-access VPN i framtiden, detta 

för anställda som behöver få tillgång till nätverksresurser på distans. Implementation av 

remote-access VPN bör dock undvikas på brandväggslösningar för datacenter. Brandväggar 

för datacenter kan användas som VPN-koncentrator. Dessa bör dock endast användas för 

ändamålet att snabbt och säkert filtrera trafik, eftersom det är vad de är designade att göra 

bäst. Brandväggslösningens resurser ska inte användas till andra funktioner utan dessa ska 

vara helt dedikerade till ett ändamål. Att använda mer funktioner öppnar även upp enheten 

för flera attackvektorer som kan leda till att ingen får några nätverksresurser alls. 

7.4  IPS 
IPS är ett skydd som ett datacenter bör använda då denna är designad för att skydda och 

förebygga hot och attacker mot servrar. IPS kan finna allt som screens kan och även mer via 

signature sensorn. Brandväggens vanliga filtreringstekniker skyddar servrar genom att 

reglera vilka protokoll som tillåts och vem som får kommunicera med vem. En IPS 

kompleterar detta med skydd mot attacker såsom SQL-injection och cross site scripting som 

annars tillåts i legitima sessioner. Då en mer granulär inspektion av paketen utförs för att 

hitta dessa attacker innebär det också att mer av brandväggens resurser används. 

Användningen av IPS medför därför en försämrad throughput och för Juniper SRX3400 med 

en SPC-modul, innebär användningen av IPS en förändring i throughput från 10Gbps till 

2,5Gbps. Däremot är det möjligt att välja vilken typ av trafik som ska inspekteras av IPS, 

exempelvis HTTP- och SQL-trafik. Detta medför att det endast är denna trafik som har 

begränsad kapacitet. IPS bör även användas med försiktighet, då en felkonfigurerad IPS kan 

blockera legitim trafik av misstag (en så kallad false-positive).  

Beslutet ifall IPS bör användas eller inte beror på om servrarna är kapabla (och ska tillåtas) 

till att hantera dessa typer av attacker. Om IPS inte används uppnår brandväggen sin högsta 

möjliga throughput men istället belastas servrarna. Om IPS används försämras 

brandväggens throughput men servrarna slipper behandla den illasinnade trafiken. En IPS 

uppdateras dessutom kontinuerligt, vilket innebär att dessa får skydd mot så kallade Zero-

Day-attacker så fort de uppmärksammats och en signatur har skapats. 

7.5  Juniper SRX och Cisco ASA 
För det här arbetet behövdes kunskap om Junipers brandväggar. Kravet på kunskapsnivån 

sträckte sig från grund- till avancerad nivå med säkerhetsinriktning. Både Juniper och Cisco 

har massvis med resurser att tillgå för att lära sig deras produkter via online-material och 

fysiska handböcker. Den stora skillnaden i deras material är att Juniper förutsätter att 

läsaren redan besitter nätverkskunskaper från andra tillverkares material. Junipers material 
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är anpassat för individer som inte behöver lära sig hur datakommunikation och dess 

protokoll fungerar, utan presenterar istället hur dessa implementerats.  

Denna rubrik är inte till för att jämföra hur de olika tillverkarnas material skiljer sig eller 

vilket som är bäst. Dessa rubriker kommer först och främst belysa skillnader mellan de olika 

tillverkarnas implementationer. I regel fungerar nästintill allting likadant, däremot skiljer 

gränssnittets syntaxer mellan tillverkarna. Trots detta är tillverkarnas kommandon så pass 

lika att den läsare som är bekant med ett system bör kunna förstå den andras. Junipers 

gränssnitt och dess syntaxer använder en hierarkisk struktur som grupperar kommandon 

beroende på funktion. Exempelvis innehåller grupperingen protocols alla protokoll som 

enheten kan konfigurera, medan system innehåller inställningar som berör den enskilda 

enheten (exempelvis hostname). Cisco grupperar inte sina syntaxer, utan istället finns 

samtliga kategorier och enskilda protokollsinställningar direkt i global-configuration. 

Därifrån är det sedan möjligt att navigera sig till STP- eller routinginställningar. Dessa är 

dock inte placerade under en gruppering såsom protocols, men varje kategori innehåller alla 

inställningar för respektive protokoll. Den stora skillnaden ligger inte i vart konfigurationer 

utförs, utan snarare hur dessa utförs. Till skillnad från Ciscos olika operativsystem (med 

undantag för iOS på XR-enheter) genomförs inga konfigurationsändringar förrän 

kommandot commit har använts på en Juniper enhet. Juniper har därmed en klar fördel i 

utförandet av konfigurationer som består av flera moment, då alla moment kan konfigureras 

innan dessa aktiveras.  

Att lära sig Junipers syntax är egentligen den enda riktigt stora tröskeln för att kunna växla 

från Cisco till Juniper, detta då tillverkarnas implementationer till största del bygger på 

redan etablerade ramverk och protokoll. Juniper har däremot olika funktioner som gör 

administratörens arbete lite enklare: Exempelvis möjligheten att kedja kommandon, vilket 

tillåter administratören att skapa ett subinterface (unit) och ge det en IP-adress samt ställa 

in LACP-inställningar med en enda kommandorad. I fallen där high availability används är 

det till exempel möjligt att ställa in unika inställningar som endast berör den enskilda 

enheten, vilket innebär att enheternas hostname inte måste vara densamma utan att 

enheterna kan få egna namn. Juniper har även i allmänhet ett bättre sätt att presentera 

information på. Då high availability används så visas information om vilken enhet som 

fjärrestyrs samt om enheten är primary eller secondary i CLI-gränsnittets prompt.  

Skillnaderna mellan Cisco och Juniper är många. En som uppmärksammades var hur lite 

Juniper använder och marknadsför sin brandväggsvirtualisering (LSYS). Detta skiljer sig 

markant mot Cisco som använder security contexts till många av sina avancerade 

nätverkslösningar, medan Juniper inte alls förlitar sig på LSYS förutom när 

brandväggsvirtualisering efterfrågas. Denna skillnad upptäcktes speciellt i samband med 
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high availability i active/active. Eftersom Cisco använder security contexts för detta så är det 

möjligt att skapa active/active miljöer där ett interface både är aktivt och passivt samtidigt 

för olika redundansgrupper. Detta är något som inte återfinns i Junipers standard 

implementation, i vilken ett interface antingen är aktivt eller passivt beroende på vad 

redundansgruppen är inställd på.  

LSYS kan eventuellt användas för att skapa ett chassis cluster med active/active som fungerar 

likt Ciscos. Detta har däremot inte testats under det här arbetet. Anledningen till att det inte 

testades var för att det inte ansågs ge någon vinst. Att låta varje interface arbeta i enbart ett 

tillstånd bedömdes vara bättre. När ett interface arbetar som både aktivt och passivt bör det 

inte arbeta över 50% av dess totala kapacitet. Överskrids detta kan det innebära att en 

fullständig failover inte kan garanteras om den andra enheten har liknande eller högre 

belastning. Skulle fullständig redundans krävas med en lösning som använder flera tillstånd 

per interface skulle enheterna arbeta i samma takt som den som endast tillåter ett tillstånd 

per interface. Anledningen till detta är simpelt: Mängden interface dubbleras men dessa får 

enbart arbeta på 50%, vilket i slutändan blir densamma. Att konfigurera det på det här viset 

hade dessutom varit motsägelsefullt mot en av grundvärderingarna för det här arbetet: 

Redundans, då denna måste offras för extra throughput som i dagsläget inte ens behövs. 

Angående skillnader och likheter mellan tillverkarna så är det värt att poängtera att de 

screens som Juniper har inte finns hos Cisco. Däremot så har Ciscos brandväggar möjlighet 

att filtrera trafik på samma sätt som screens gör. Vid användning av screens så konfigureras 

en profil med de screen-alternativ som behöver appliceras på en zon. Ciscos konfiguration 

utförs istället på flera ställen, såsom i access-listor och i Modular Policy Framework (MPF). 

MPF innehåller majoriteten av de inställningar som screens använder, men vissa saker såsom 

filtrering av TCP-flaggor utförs av access-listor. 

Den slutliga frågan angående om Cisco ASA hade lämpat sig bättre för det här arbetet är 

däremot svårt att avgöra. Båda tillverkarna har sina för- och nackdelar, samt att deras 

enheter mer eller mindre är kapabla till att utföra samma saker. Det finns för- och nackdelar 

samt skillnader som inte har nämnts i det här arbetet också. I slutändan tas beslutet i form 

av personlig preferens hos den ansvariga person för den avdelning som håller i budget för 

inköp. Vår personliga åsikt (färgad utav att enbart har arbetat med Cisco tidigare) är att 

Juniper (JunOS) är behagligare att arbeta med än vad Cisco är, detta framförallt på grund av 

Junipers sätt att presentera information. 
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8 Avslutning 
För att utföra det här arbetet så krävdes en analys av företagets datacenter. Företagets 

datacenter visade sig vara designad enligt en hierarkisk träddesign i form av collapsed core 

med ett switchat core-lager. Samtliga brandväggar i datacentret är placerade i en så kallad 

brandväggsmodul och inkommande internettrafik routas till dessa via företagets routrar. 

Brandväggarna filtrerar sedan trafiken och skickar den vidare till rätt server. Servrarna är 

inte åtskilda, utan samtliga servertyper är placerade i samma nätverk och broadcast-domän. 

För att ersätta denna design togs en ny brandväggslösning fram vilken separerar 

datacentrets olika servrar och grupperar servrar med samma tjänst i egna zoner.  

För att uppnå en ökad säkerhet så delades zonerna upp med egna VLAN och 

brandväggspolicys, vilket medför separerade broadcast-domäner samt en mer restriktiv 

kommunikation mellan servrar. Genom denna design uppnås enkla policys där 

brandväggsregler definieras mellan två zoner. Företagets redan etablerade 

brandväggspolicy för kommunikation mellan internet och datacentret återanvändes. Till 

detta skapades nya policys för kommunikationen mellan zoner i datacentret. Detta 

kompletterades med olika Juniper screens-profiler som applicerades på zonerna, vilka 

förhindrar illasinnat modifierade paket samt tillför sessionsreglering som förhindrar 

servrarna från att förbruka sina resurser mot attacker såsom SYN-floods.  Med hjälp av 

applikationsfiltrering tillåts de nya brandväggarna att dynamiskt öppna portar för protokoll 

som använder flera portar för sin kommunikation. Slutligen utvecklades ett Python-skript 

som vid exekvering kan lägga till och ta bort IP-adresser enligt en modifierbar lista. 

För att uppnå hög tillgänglighet använder brandväggslösningen chassis cluster som är 

Junipers benämning på sin high availability. Brandväggarna arbetar i active/passive och 

sammankopplades till core-lagrets switchar med LACP och använder en multichassis link-

aggregation-teknik som kallas för vPC. Detta skapar en lastbalanserande brandväggslösning 

utan användningen av active/active. Valet att använda active/passive över active/active 

grundades i att enheterna inte får någon vinst av att arbeta i active/active, samt att enheterna 

i sig inte har tillräckligt hög kapacitet på data-länken för att klara av den belastning som sker 

vid worst-case-scenario. 

Brandväggslösningen härdades till den grad att ingen trafik får kommunicera direkt med 

enheterna. Detta medför att all typ av remote control måste ske via det dedikerade out-of-

band management nätverket som kringgår samtliga zon-regler via fxp0 alternativt via 

console-porten. 

För att se ifall brandväggslösningen hade fungerat bättre med en annan tillverkare så 

jämfördes den med Cisco ASA. Där jämfördes till största del kvalitativa aspekter kring 

enheterna. Avsaknaden av fler kvantitativa aspekter är resultatet utav att för mycket tid av 
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arbetet gick åt till att skapa brandväggslösningen samt lära sig om operativsystemet och 

brandväggarna. Båda tillverkarna har sina för- och nackdelar men funktionellt sett klarar 

båda tillverkarna av samma saker. Juniper är generellt sett bättre på att presentera 

information. I slutändan resulterar det dock i en fråga om personlig preferens eller budget 

när det gäller val av brandväggar. 

Målsättningen för det här arbetet var att skapa den bästa tänkbara brandväggslösningen till 

företaget utifrån det givna materialet. Om målet uppnåddes eller ej är dock svårt att avgöra. 

Företagets nya brandväggsenheter är anpassade efter deras miljö och är redo att tas i drift 

om företaget beslutar för att göra det. Däremot så är det omöjligt att anpassa dessa 

fullständigt. Detta eftersom det alltid finns förbättringar att utföra, säkerhetshål att skydda 

sig mot och attackvektorer att minska samt regler att finslipa. Säkerhet är och kommer alltid 

förbli ett kontinuerligt arbete. Eftersom brandväggar är säkerhetsenheter så följer dessa 

samma tema. Det här arbetet medför dock en stabil, säker och anpassningsbar grund som 

företaget kan arbeta vidare med. 

8.1  Framtida arbete 
En viktig sak som bör genomföras innan denna lösning tas i bruk är att öka antalet control 

links. Eftersom fiber-kablaget tog slut så användes enbart en länk mellan enheterna. 

Enheternas data links är redundanta och likaså bör deras control links vara.  

Det bör i framtiden införskaffas en IPS licens till brandväggarna, då IPS funktionalitet skulle 

innebära extra säkerhet till datacentrets servrar. Detta så att servrarna aldrig kan slås ur 

bruk från Zero-Day-attacker som denna brandväggslösning i dagsläget inte skyddar mot. IPS 

är som tidigare nämnt en väldigt resurskrävande filtreringsteknik som kommer sänka 

brandväggarnas throughput till 2,5Gbps (i det fallet att all trafik filtreras med IPS). IPS kan 

dock användas under perioden som båda brandväggslösningarna används, eftersom 

belastningen sprids ut. När trafikflödet i den nya brandväggslösningen närmar sig en 

throughput på 2,5Gbps kan ytterligare en SPC-modul införskaffas. SPC-modulen tillför 

ytterligare 2,5Gbps i throughput för IPS-filtrering (eller 10Gbps utan IPS).  

Om brandväggarna inte klarar av belastningen kan installationen av ytterligare moduler öka 

prestandan; varje SPC-modul ökar brandväggarnas throughput med 10Gbps (2,5 för IPS) och 

varje NPC-modul utökar antalet möjliga sessioner med 125 000. Om brandväggarna ska 

ställas om till active/active bör ytterligare en IOC-modul med 10Gbps interface installeras 

för att kunna tillgodose Z-trafikens behov. Brandväggsmodellen tillåter max 3 SPC-moduler 

och max 2 NPC-moduler, varav en av varje redan är installerade. 

Eftersom det inte finns någon exakt information över förväntade tröskelvärden så har alla 

screens som avser detta konfigurerats med inställningen warn-without-drop. Detta innebär 

att brandväggarna endast varnar när tröskelvärdet har överskridits eller när en inställning 
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annars skulle blockera trafiken. Screen-profilen External-screen-thresholds som ska 

förhindra ICMP och TCP från att utnyttjas i flood-attacker med hjälp av tröskelvärden måste 

därför utvärderas och justeras tills att de nuvarande tröskelvärdena är lämpliga för ett 

normalt trafikflöde. I nuläget är detta definierat enligt den trafikmängd som den föregående 

brandväggslösningen hanterade. Juniper rekommenderar att tröskelvärden anpassas till att 

vara 25% högre än vad trafiken i normala fall avser. 
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Bilagor 
 
badguys_add_conf_to_srx.py 

# -*- coding: utf-8 -*- 
from jnpr.junos.exception import * 
from pprint import pprint as pp 
from jnpr.junos import Device 
import yaml 
from jnpr.junos.utils.config import Config 
SRX = Device(host='10.200.2.10',user='NETCONF_user',password='securep4ssw0rd') 
SRX.bind(cfg=Config) 
def main(): 
    my_address_vars = yaml.load(open('badguys_datavars.yml').read()) 
    try: 
        #Starta en NETCONF session till brandväggen 
        print "Connecting to:", SRX.hostname 
        SRX.open() 
    except ConnectRefusedError as err: 
        print "Error, unable to open the NETCONF session:", err 
        return 
    try: 
        #load() ska per default ersätta konfigurationen enl template, vilket inte fungerar. 
        #Av någon anledning använder sig load() endast av merge i dagsläget istället, 
        #därför tar vi manuellt bort access-listan innan vi mergar med den nya. 
        SRX.cfg.load('delete firewall filter BADGUYS', format='set') 
        SRX.cfg.load(template_path='badguys_template.j2', template_vars=my_address_vars, format='text')         
        # detta laddar in confen och pushar den till enheten, utan att commita 
        # SRX.cfg.pdiff() 
        # SRX.cfg.pdiff visar samma sak som en show | compare, avkommentera om detta är önskat. 
        print "Configuration changes loaded" 
    except Exception as err: 
        if err.rsp.find('.//ok') is None: 
            rpc_msg = err.rsp.findtext('.//error-message') 
            print "Unable to load configuration changes: ", rpc_msg 
        return 
    try: 
        SRX.cfg.commit() 
        print "Configuration committed" 
    except CommitError as err: 
        rpc_msg = err.rsp.findtext('.//error-message') 
        print "Error, unable to commit:", rpc_msg 
        try: 
            print "Trying to remove bad candidate configuration" 
            SRX.cfg.rollback(0) 
            print "Bad candidate configuration removed" 
            SRX.close() 
            return 
        except: 
            print "Unable to remove faulty configuration" 
    SRX.close() 
if __name__ == "__main__": 
        main() 
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badguys_template.j2 

firewall { 
    filter BADGUYS { 
        term block-bad-guys { 
            from { 
                address { 
{%- for inet in inet_address %} 
                    {{ inet }}; 
{%- endfor %} 
                } 
            } 
            then { 
                discard; 
            } 
        } 
        term allow-the-rest { 
            from { 
                source-address { 
                    0.0.0.0/0; 
                } 
            } 
            then accept; 
        } 
    } 
} 

 
badguys_datavars.yml 

--- 
inet_address: 
    - 3.3.3.7 
    - 7.7.7.7/32 
    - 2.2.0.0/21 
    - 1.1.1.0/24 

 


