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Ekstranet to wydzielona część sieci lo-
kalnej, udostępniona na zewnątrz, która 
najczęściej zawiera stronę WWW danej 

firmy, serwer DNS bądź zapewnia dostęp do 
usług poczty e-mail dla klientów zewnętrznych 
lub inne usługi udostępniane firmom współpra-
cującym czy też kontrahentom.

Ekstranety najczęściej są stosowane w celu 
połączenia ze sobą dwóch lub więcej firm czy or-
ganizacji po to, by ich pracownicy mieli dostęp do 
kluczowych informacji oraz aplikacji – w taki spo-
sób, aby zminimalizować utrudnienia i czas do-
stępu do danych. W istotny sposób zwiększa to 
efektywność szeregu procesów, jakie zachodzą 
w pracy firm czy organizacji. Ekstranet ma wiele 
zalet, do których można zaliczyć między innymi:

•  łatwiejsze zarządzanie danymi,
•  automatyzacja wielu procesów,
•  skrócenie łańcucha pośredników,
•  spadek kosztów prowadzenia działalności,
•  zapewnienie ciągłego dostępu do bazy da-

nych kooperantom firmy,
•  szybszy dostęp do informacji na temat firmy 

i jej kondycji,
•  efektywniejsza komunikacja, 
•  możliwość płatności elektronicznych.

Lista zalet jest jak widać długa i zapewne zna-
lazłyby się jeszcze inne zalety natomiast chcąc 
powiedzieć słów kilka na temat wad takiego 
rozwiązania można powiedzieć że wadą stoso-
wania ekstranetu w sieci firmowej są koszty.

Niestety nie da się stworzyć bezpieczne-
go, sprawnie działającego ekstranetu z szyb-
kim dostępem do danych, z autoryzacją przy 
pomocy tokenów czy kart chipowych z bez po-
noszenia nakładów finansowych. 

Jednak jak pokazuje rzeczywistość wie-
le firm chcąc zapewnić swoim danym mak-
symalny stopień ochrony a swoim kontrahen-
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stopień trudności

Przy podziale sieci komputerowych często używa się 
sformułowań: intranet oraz ekstranet, które opisują specyficzne 
segmenty Sieci. Intranetem określa się wewnętrzną część sieci 
firmy, która nie jest widoczna dla osób spoza niej, na przykład z 
poziomu Internetu. Można wydzielić część intranetu i udostępnić 
ją tak, aby mogły mieć do niej dostęp osoby, którym firma taki 

Z artykułu dowiesz się...
•  co to jest ekstranet,
•  co to jest strefa DMZ i po co się ją stosuje,
•  jakie są rodzaje stref DMZ.

Co powinieneś wiedzieć...
•  znać budowę sieci i funkcje poszczególnych jej 

elementów,
•  znać podstawy iptables.
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tom, przedstawicielom i innym zdal-
nym pracownikom komfort pracy de-
cyduje się na używanie bezpieczne-
go ekstranetu. Kolejną wadą może 
być większa ilość elementów w sie-
ci do kontrolowania i monitorowania 
przez służby informatyczne choć w 
większości przypadków administra-
torzy i specjaliści dbający o bezpie-
czeństwo sieci nie odczuwają zbyt-
niego wzrostu pracy którą muszą 
włożyć w monitorowanie pracy eks-
tranetu.

Ryzyko w ekstranecie
Ekstranet udostępnia określoną ilość 
zasobów, przez co naraża w jakiś 
sposób część sieci firmy na przeróż-
ne próby ataków, przeprowadzanych 
w celu zdobycia cennych danych czy 
też zakłócenia stabilności poszcze-
gólnych usług czy serwerów. Poniżej 
wymieniłem trzy ważne wskazówki 
pozwalające zadbać o właściwe za-
bezpieczenie ekstranetu:

•  izolacja – należy zadbać o izolo-
wanie od siebie poszczególnych 
części sieci: ekstranetu, intrane-
tu oraz Internetu poprzez właści-
wą konfigurację firewalli,

•  silne uwierzytelnianie – kolejny 
bardzo ważny element bezpiecz-
nego ekstranetu. Wszelkiego ro-
dzaju karty identyfikacyjne i to-
keny pozwalają na zachowanie 
bezpieczeństwa połączeń do na-
szego ekstranetu,

•  szyfrowanie – klienci powinni łą-
czyć się przy wykorzystaniu bez-
piecznych połączeń VPN SSL.

W celu zminimalizowania możliwości 
ataków stosuje się różne techniki za-
bezpieczania wydzielonej części sie-
ci. Firewall jest standardowym i naj-
częściej stosowanym mechanizmem 
zabezpieczania dostępu do zaso-
bów sieciowych. Zastosowanie ta-
kiego rozwiązania w przypadku eks-
tranetu, który jest częścią sieci intra-
netowej firmy, niesie niestety za so-
bą pewne ryzyko, gdyż złamanie za-
bezpieczeń (w tym przypadku kom-
promitacja firewalla) i uzyskanie do-
stępu do którejkolwiek maszyny, ser-
wera czy też stacji roboczej daje in-
truzowi nieograniczony dostęp do 
praktycznie całej sieci. 

Na Rysunku 1 widać, że zasoby 
ekstranetu, czyli serwery i usługi na 
nich udostępnione, nie są w żaden 
sposób wydzielone – są po pro-
stu częścią intranetu, dlatego ta-
kie rozwiązanie nie zapewnia bez-
pieczeństwa całej sieci. Kiedy wła-
mywacz przedostanie się przez za-
bezpieczenia firewalla i uzyska nie-

autoryzowany dostęp do serwera, i 
jeśli tylko uda mu się pozyskać do-
statecznie dużo informacji o struk-
turze sieci oraz o kontach użytkow-
ników, to już nic nie będzie w sta-
nie przeszkodzić mu w eksploro-
waniu sieci oraz odczytywaniu in-
formacji, do których nie powinien 
mieć dostępu.

W celu lepszego zabezpiecze-
nia sieci ekstranet stosuje się stre-
fy DMZ (DeMilitarized Zone) – stre-
fy zdemilitaryzowane, które często 
są nazywane sieciami graniczny-
mi czy też brzegowymi lub sieciami 
ekranującymi.

Stosowanie takich rozwiązań 
zapewnia większe bezpieczeństwo 
chronionej części sieci, zatem uzy-
skanie dostępu przez intruza do za-
sobów w strefie DMZ nie jest groźne 
dla cennych danych znajdujących się 
w części intranetowej.

Jednym ze sposobów wydziela-
nia strefy DMZ jest stosowanie tak 
zwanego stakowania firewalli (cza-
sami można też spotkać się z okre-
śleniem dual-firewall). Stakowa-
nie, czyli ustawianie firewalli w stos 
– podobnie jak to się robi z koncen-
tratorami w sieciach LAN – pozwa-
la na bardzo eleganckie wydziele-
nie strefy DMZ. Na Rysunku 2 wi-
dać takie rozwiązanie przy wyko-
rzystaniu dwóch firewalli, gdzie stre-
fa DMZ znajduje się dokładnie po-
między nimi. 

Tego typu rozwiązania zwane 
czasami mid-ground DMZ są dość 
popularne, lecz okupione kosztami 
związanymi z posiadaniem drugie-
go firewalla. Jeden z firewalli chro-

Rysunek 1. Zabezpieczanie intranetu przy pomocy firewalla

Rysunek 2. Strefa DMZ pomiędzy dwoma firewallami
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ni strefę DMZ przed atakami z In-
ternetu, drugi natomiast chroni sieć 
intranet w przypadku skuteczne-
go przełamania zabezpieczeń na 
pierwszym firewallu. Rozwiązanie 
takie pozwala na podwyższenie 
poziomu bezpieczeństwa, ponie-
waż przełamanie zapory chronią-
cej dostępu do strefy DMZ nie po-
zwala jeszcze na przejście do stre-
fy intranetu.

Strefa DMZ jest częścią sieci in-
tranet, ale jednocześnie także czę-
ścią sieci Internet – z powodu umoż-
liwienia dostępu z zewnątrz do jej 
zasobów. Ruch w strefie DMZ od-
bywa się najczęściej poprzez wirtu-
alne sieci prywatne (VPN – Virtual 
Private Network), co polepsza bez-
pieczeństwo. 

Kolejnym z rozwiązań zapew-
niających wysoki poziom bezpie-
czeństwa jest trójostrzowy firewall 
(Three-pronged firewall), w którym 
firewall obsługuje trzy interfejsy 
sieciowe chroniące kolejno: stre-
fę DMZ, intranet oraz Internet. Ry-
sunek 3 przedstawia przykład ta-
kiego rozwiązania. Jest to tak na-
prawdę najtańsza alternatywa, po-
nieważ wykorzystuje tylko jeden fi-
rewall.

Przykładem gotowego rozwią-
zania wykorzystującego technikę 
trójostrzową jest urządzenie o na-
zwie PIX produkowane przez firmę 
Cisco, które jest specjalizowanym fi-
rewallem, używanym przez bardzo 
wiele firm oraz instytucji na całym 
świecie. W przypadku sprzętowe-
go firewalla PIX mamy zdefiniowany 
domyślnie podział na poziomy bez-
pieczeństwa :

•  poziom bezpieczeństwa 100 – 
najwyższy możliwy poziom bez-
pieczeństwa, używany domyśl-
nie przez interfejs wewnętrzny, 

•  poziom bezpieczeństwa 0 – naj-
niższy możliwy poziom bezpie-
czeństwa, domyślnie używa-
ny przez interfejs zewnętrzny. 
Ruch sieciowy może płynąć z 
tego interfejsu do innych inter-
fejsów tylko jeśli ręcznie skonfi-
gurujemy taki przepływ,

•  poziomy bezpieczeństwa 1–99 
mogą być zdefiniowane na każ-
dym innym interfejsie firewalla 
PIX. W trójostrzowym firewal-
lu PIX wewnętrzny interfejs ma 
typowo przypisany poziom 100, 
zewnętrzny 0, a trzeci interfejs 
– 50. 

Listing 1. Skrypt iptables zawierający reguły ruchu w strefie DMZ

# Sekcja DMZ

#

# Reguły podstawowe

#

$IPTABLES -A FORWARD -i $DMZ_IFACE -o $INET_IFACE -j ACCEPT

$IPTABLES -A FORWARD -i $INET_IFACE -o $DMZ_IFACE -m state \

--state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

$IPTABLES -A FORWARD -i $LAN_IFACE -o $DMZ_IFACE -j ACCEPT

$IPTABLES -A FORWARD -i $DMZ_IFACE -o $LAN_IFACE -m state \

--state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

#

# Serwer HTTP

#

$IPTABLES -A FORWARD -p TCP -i $INET_IFACE -o $DMZ_IFACE -d $DMZ_HTTP_IP \

--dport 80 -j allowed

$IPTABLES -A FORWARD -p ICMP -i $INET_IFACE -o $DMZ_IFACE -d $DMZ_HTTP_IP \

-j icmp_packets

#

# Serwer DNS

#

$IPTABLES -A FORWARD -p TCP -i $INET_IFACE -o $DMZ_IFACE -d $DMZ_DNS_IP \

--dport 53 -j allowed

$IPTABLES -A FORWARD -p UDP -i $INET_IFACE -o $DMZ_IFACE -d $DMZ_DNS_IP \

--dport 53 -j ACCEPT

$IPTABLES -A FORWARD -p ICMP -i $INET_IFACE -o $DMZ_IFACE -d $DMZ_DNS_IP \

-j icmp_packets

Rysunek 3. Trójostrzowy firewall chroni DMZ oraz intranet
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Do konfiguracji stref DMZ wyko-
rzystać można także linuksowe ip-
tables – Listing 1 prezentuje odpo-
wiedni przykład. Jest to tylko frag-
ment skryptu zawierający podsta-
wowe reguły dotyczące ruchu w 
strefie DMZ. W Internecie można 
znaleźć wiele innych przykładów 
z dokładnymi opisami konfiguracji 
stref DMZ przy pomocy iptables.

Jak widać na Listingu 1, ruch 
z Internetu do serwerów w strefie 
DMZ jest akceptowany tylko na tych 
portach, na których pracują udo-
stępniane usługi. Taka konfiguracja 
zapewnia nam odrzucanie poten-
cjalnych prób połączeń do maszyn 
w strefie DMZ na innych niż przez 
nas zdefiniowane portach, co ma 
pozytywny wpływ nie tylko na bez-
pieczeństwo, ale także na skutecz-
ne zmniejszenie wolumenu niepo-
trzebnego ruchu w sieci.

W tym miejscu chciałbym wspo-
mnieć o rozwiązaniach hybrydo-
wych które stosowane są także 
przy budowie stref DMZ. Bardzo 
często okazuje się że połączenie 
kilku dobrych rozwiązań pozwala 
na zbudowanie bardziej skompli-
kowanej strefy DMZ w sytuacjach 
gdy właśnie taka jest potrzeba.

Załóżmy że nasza firma współ-

pracuje z dwoma innymi i mu-
si część zasobów udostępnić jed-
nej i drugiej lecz każda z tych firm 
powinna mieć dostęp do innego ro-
dzaju zasobów które dodatkowo 
znajdują się na różnych serwerach 
w naszej firmie. Możemy więc utwo-
rzyć dwie oddzielne strefy DMZ i 
tak pokierować ruchem na firewal-
lu znajdującym się po stronie inter-
netu aby połączenia z jednej firmy 
były kierowane do strefy DMZ_1 a 
połączenia z drugiej firmy do strefy 
DMZ_2. Przykład takiego rozwią-
zania prezentuje rysunek poniżej. 
Warto zauważyć że w przypadku 
tego typu schematu stref DMZ za-
kładając że poszczególne firewalle 
są dobrze skonfigurowane intranet 
naszej firmy jest bardzo dobrze od-
separowany od internetu przez co 
ryzyko ataku na intranet jest bardzo 
mocno obniżone.

Bardzo ciekawym projektem 
pozwalającym na zabezpieczenie 
sieci ekstranet jest SEVA (Sécu-
risation d'Extranet Virtuel en utili-
sant des Agents intelligents), fra-
mework, za pomocą którego moż-
na szybko i sprawnie skonfiguro-
wać i uruchomić bezpieczny eks-
tranet. Autorami projektu są Pierre 
Vannel oraz Yves Roudier, francu-

scy specjaliści zajmujący się bez-
pieczeństwem w sieci, a sam pro-
jekt jest wspierany między innymi 
przez francuskie Ministerstwo Fi-
nansów.

W celu zabezpieczania dostę-
pu do zasobów ekstranetu stosuje 
się oprócz firewalli także inne roz-
wiązania, na przykład karty chipo-
we i tokeny. Takie właśnie rozwiąza-
nia są składnikami projektu SEVA, 
wspomagając między innymi dyna-
miczną aktualizację informacji o ru-
chu w sieci oraz weryfikując global-
ne aspekty polityki bezpieczeństwa. 
Dla przykładu, dostęp do zaso-
bów jest dynamicznie konfigurowa-
ny na firewallu bez udziału człowie-
ka. Prawa dostępu mogą być auto-
matycznie aktualizowane dla każde-
go użytkownika dzięki wykorzysty-
wanym smart-agentom. Użytkowni-
cy są bardzo dokładnie identyfiko-
wani dzięki wykorzystaniu kart chi-
powych oraz tokenów. Każdy użyt-
kownik ma dostęp do zasobów tyl-
ko wtedy, kiedy umieści w czytniku 
swojej stacji roboczej kartę chipową 
albo token.

Po dokładniejsze informacje na 
temat tego rozwiązania odsyłam 
na stronę http://www.eurecom.fr/in-
dex.en.htm.

Rysunek 4. Poziomy bezpieczeństwa interfejsów firewalla PIX
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Pisząc o strefach DMZ, bez-
piecznym ekstranecie i firewallach 
PIX, nie można nie wspomnieć o 
rozwiązaniu o nazwie Connectra, 
które jest dziełem firmy Checkpoint 
– lidera w dziedzinie rozwiązań bez-
pieczeństwa sieciowego. Connec-
tra wyposażona jest między innymi 
w funkcję o nazwie One-Click SSL 
Extranet, która dostarcza znacz-
nie prostszej struktury i możliwo-
ści pozwalających na bezpieczny 
zdalny dostęp współpracującym fir-
mom czy organizacjom. Użytkow-
nicy ekstranetu mają dostęp po-
przez sieć Web do współdzielo-
nych zasobów firmy. Poprzez połą-
czenie dostępu do aplikacji, serwe-
rów i innych zasobów Connectra au-
tomatycznie buduje unikatowy por-
tal Web dla określonych grup użyt-
kowników ekstranetu. Connectra 
jest dużo prostszym rozwiązaniem 
niż konfigurowanie pojedynczych 
serwerów dla zdalnego dostępu czy 
budowanie stref DMZ.

Podsumowanie
Sieci korporacyjne są podatne na 
zagrożenia stwarzane przez nieupo-
ważniony personel, a także telepra-
cowników. Administratorzy i specjali-
ści od ochrony sieci w wielu firmach 
borykają się z takimi problemami na 
co dzień. Każda sieć korporacyjna 
jest w jakiś sposób połączona z inną 
siecią – najczęściej z Internetem, z 
którego pochodzi wiele zagrożeń (na 
przykład ataki Denial of Service mo-
gą sparaliżować działanie krytycz-
nych aplikacji biznesowych firmy, a 
hakerzy przejmujący kontrolę nad 
serwerami firmy mogą dopuszczać 
się na nich sabotażu). Dzisiejsze sie-
ci w różnych przedsiębiorstwach roz-

ciągają się niejednokrotnie na ca-
ły świat, obsługując nie tylko pra-
cowników firmy, ale także partne-
rów biznesowych, klientów, dostaw-
ców i konsultantów. Niezmiennie jed-
nak największe zagrożenie atakami 
zawsze pochodzi z wewnątrz firmy, a 
więc potencjalnym atakującym może 
okazać się niedoceniony, sfrustrowa-
ny pracownik.

W świetle informacji zawartych w 
niniejszym artykule warto zastano-
wić się przy definiowaniu stref DMZ 
lub konfigurowaniu firewalli nad tym, 
czy ochrona przed atakami pocho-
dzącymi z Internetu to wystarczający 
element dbałości o bezpieczeństwo 
w sieci firmy bądź organizacji. l
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Rysunek 5. Hybrydowy układ dwóch stref DMZ


