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Siguria ne Web per E-Commerce
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Konceptet Web per E-Commerce
 Aplikacionet Klient/Server
 Kanalet per komunikim
 TCP/IP
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Kanalet per komunikim
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Modeli OSI
Aplikacionit

Lejon qasjen ne resurset e rrjetit

Presentimit

Perkthen, enkripton dhe dekompreson te dhenat

Sesioni t

Krijimin, menaxhimin dhe terminimin e sesioneve

Transportit

Ofron nje transmetim end-to-end te mesazhit

Rrjetit

Transmeton paketat nga burimi ne destinacion; ofron

“internetworking”i

Data Link-ut Organizon bitet ne korniza; ofron transmetim te kornizave prej
nyjes ne nyje

Fizike

Transmeton bitet; ofron specifika mekanike dhe elektrike
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TCP/IP dhe OSI Modeli
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TCP/IP dhe OSI Modeli
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TCP/IP dhe adresimi
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Transaksioni tipik i llojit B2C
Bank

Bank

Katie’s Bank

CD Store
Merchant’s Bank
Internet Payment Network

Katie’s
order

Online
CD Store
Web Server

ISP
CD
Order printed at
CD warehouse

Warehouse

Katie sends
Order Form

CD arrives 2-3 days
after order is received
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Kercenimi i sigurise ne rastin e B2C
Internet Backbone
E
Breaking into
store database

D

Online CD Store
Web Server

ISP
C
Sniffer on
Internet backbone

B
Sniffer at ISP
CD
Warehouse

A
Tapping line

Katie
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Kercenimet e sigurise
 Kercenimet e sigurise per pikat nga A ne D mund te

menaxhohen duke ofruar transaksione te sigurta – metoda
kriptografike
 Kercenimi ne piken E dhe te ngjashme menaxhohen
permes listave kontrolluese te qasjes
 Llojet tjera te kercenimeve te sigurise:
 Qasja ilegale ne servere (webjacking)
 Qasjet ilegale ne sistemet e klienteve
 Perdorimi i paautorizuar i te dhenave te klienteve
 “Denial of Service”
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Siguria e shërbimeve të një ISP-je
 Lidhjet aktive të ndonjë kompjuteri në internet mund ta bëjnë atë








kompjuter si objekt sulmi i aktiviteteve të ndryshme.
Softuerët me “qëllim të keq” (malicious) siç janë viruset kompjuterik,
“spyware-ët”, mund të arrijnë në një Email ose mund të shkarkohen
(downloadohen) nga ndonjë ueb faqe.
Problemet që shkaktojnë dështimet e mëdha në rrjetat e ISP-ve
shpesh e kanë origjinën nga sistemi jo adekuat i sigurisë në desktopin
që ndodhet në lokacionin e konsumatorit të ISP-së.
Nëse ISP është duke postuar ndonjë ueb ose ndonjë e-comerce, ISPja duhet të ketë fajlla konfidencial me të dhëna financiare ose
informata në lidhje llogaritë bankare, të ruajtura në serverët e tyre.
ISP është përgjegjëse për ruajtjen e këtyre të dhënave në mënyrën
më të sigurtë të mundshme.

Siguria e shërbimeve të një ISP-je
 ISP luan një rol të rëndësishëm për mbrojtjen e konsumatorëve

shtëpiak dhe atyre të bizneseve që përdorin shërbimet e tyre.
 Shërbimet e sigurisë që ofrojnë ISP-të, gjithashtu mbrojnë edhe
serverët që janë të vendosur në lokacionet e ISP-së.
 Ofruesit e shërbimeve (ISP-të) shpesh duhet të veprojnë për të
ndihmuar konsumatorët për sigurinë e rrjeteve të tyre lokale dhe
të stacioneve punuese, në mënyrë që të zvogëlojnë rrezikun.
 Ka shumë aksione që mund të merren qoftë në anën e
përdoruesve (konsumatorëve), qoftë në anën e ISP-ve, për të
siguruar sistemet operative, të dhënat e ruajtura në ato sisteme
operative si dhe të dhënat që transmetohen ndërmjet sistemeve
kompjuterike.

Siguria e shërbimeve të një ISP-je
 Në rast se ISP-ja ofron ueb hostim ose shërbime Email për

konsumatorët, është e rëndësishme që ISP-ja të bëjë mbrojtjen e
informatave nga sulmet e ndryshme.
 Kjo mbrojtje mund të jetë e komplikuar sepse ISP shpesh përdor
një server të vetëm, ose një grumbull të serverëve (cluster of
servers), për të mbajtur të dhënat që u takojnë konsumatorëve.
 Për të ndihmuar parandalimin e këtyre sulmeve, shumë ISP
ofrojnë shërbime të sigurisë në desktopët e konsumatorëve.
 Pra, një nga detyrat më të rëndësishme të ekspertëve të sigurisë
është se si të vendosen politika të mirëfillta të sigurisë në
kompjuterët e klientëve.

Siguria e shërbimeve të një ISP-je
 Disa nga shërbimet e sigurisë që një ISP mund të ofrojë për

klientët e tij përfshinë:
 Ndihma klientëve për të krijuar fjalëkalime të sigurta për

pajisjet që përdorin
 Sigurimi i aplikacioneve duke përdorur “patch” softuer dhe duke
bërë përditësimin e softuerëve
 Largimi i aplikacioneve të panevojshme dhe shërbimeve që
mund të paraqesin “kërcënim” për siguri
 Konfigurimi i desktop firewall-ve dhe softuerëve që
kontrollojnë viruset (virus checking)
 Skanimi i sigurisë në softuer dhe shërbime për të përcaktuar
masën e cenueshmërisë, në mënyrë që ekspertët e sigurisë të
jenë në gjendje ta bëjnë parandalimin e një sulmi të mundshëm.

Praktikat e sigurisë
 Është e domosdoshme që ISP-të të aplikojnë politika të

ndryshme për të mbrojtur informatat e konsumatorëve të
tyre prej sulmeve të ndryshme.
 Disa nga procedurat për siguri të dhënave përfshijnë:
 Enkriptimi i të dhënave të ruajtura në hard-disk të serverit
 Përdorimi i lejeve (permissions) për të siguruar qasje në fajlla

dhe folderë
 Lejimi ose ndalimi i qasjes bazuar në llogarinë e përdoruesit
(user account)
 Vendosja e niveleve të ndryshme të lejeve për qasje bazuar në
llogarinë e përdoruesit.

Praktikat e sigurisë
 Kur vendosen autorizimet (lejet) për fajllat ose folderët e

ndryshëm, politika më e mirë e sigurisë është që të aplikohet
ky autorizim duke u bazuar në principin e “privilegjit më të
vogël” (principe of lesat priviledge).
 Kjo nënkupton që ti jepet përdoruesve qasje në vetëm ato
resurse që kërkohen nga ta, në mënyrë që të jenë në gjendje
ti kryejnë punët e tyre.
 Ky princip, gjithashtu nënkupton dhënien e lejes në një nivel
të caktuar, për shembull qasjen për lexim (read-only) ose
vetëm për shkrim (write)

AAA (Authentication, Authorization and
Accounting)
 Vërtetësia, autorizimi dhe llogaria (Authentication, authorization

and accounting – AAA) është një proces 3 hapësh i përdorur nga
administratorët e rrjetit që ta bëjnë më të vështirë për sulmuesit
qasjen në rrjet.
 Vërtetësia u kërkon përdoruesve që të japin identitetin e tyre duke

përdorë username dhe fjalëkalim. Bazat e të dhënave për
autentifikim (vërtetësi) zakonisht ruhen në server që përdorin
protokollet RADIUS oseTACACS.
 Autorizimi ju jep përdoruesve të drejtën për tu qasur në resurse
specifike dhe për të kryer detyra specifike.
 Llogaria hulumton se cilat aplikacione janë përdorur dhe e matë
kohën sa janë përdorë ato aplikacione.

Roli i AAA-së në siguri të një rrjet
 Për shembull, vërtetësia (authentication) vërteton se përdoruesi me







emër “studenti” ekziston dhe është në gjendje të qaset. Shërbimet e
autorizimit përcaktojnë që ky përdorues mund ti qaset serverit XYZ
duke përdorurTelnetin.
Llogaria (accounting) “mban shënim” për kohën e qasjes së përdoruesit.
AAA mund të përdoret në lloje të ndryshme të rrjetave.
AAA kërkon një bazë të të dhënave për të mbajtur shënime për
kredencialet e përdoruesit, lejet si dhe statistikat për llogari
(accounting).
Autentifikimi lokal është forma më e thjeshtë e AAA dhe mban një bazë
lokale të dhënave në gateway-in e ruterit. Nëse një organizatë ka
shumë përdorues që autentifikohen me AAA, organizata duhet që të
përdorë një bazë të të dhënave në një server tjetër, në mënyrë që të
mos mbingarkohet serveri aktual.

Roli i AAA-së në siguri të një rrjet
 Në figurën ne vijim, do të shohim një skenar të mundshëm se

si një rrjet i caktuar është i predispozuar ndaj kërcënimeve të
brendshme dhe të jashtme.

Roli i AAA-së në siguri të një rrjet
 Përdoruesit e paautorizuar mund të tentojnë të qasen në resurset





e rrjetit prej brenda apo jashtë rrjetit.
Të gjithë ata përdorues që tentojnë të qasen janë të sfiduar nga
shërbimi AAA në RADIUS serverin.
Shërbimi i autentifikimit verifikon përdoruesin dhe fjalëkalimin
duke përdorur bazën e të dhënave që përmban përdoruesit valid.
Një përdorues i autentifikuar është i autorizuar të përdor
shërbime specifike në rrjet.
Në fund, kur përdoruesi del nga llogaria, shërbimi i llogarisë
(accounting) regjistron ku ka qenë përdoruesi, çfarë ka bërë ai
përdorues dhe sa ka qëndruar i kyçur në llogari ai përdorues.

Enkriptimi i të dhënave
 ISP duhet të shqetësohet edhe për sigurinë e të dhënave që

transmetohen prej dhe nga serverët e tyre.
 Të dhënat që transmetohen nëpër rrjet janë të pasigurta dhe
transmetohen në formatin “tekst i pastër” (clear test).
 Përdorues të paautorizuar mund tu qasen këtyre të dhënave
të pasigurta gjatë transmetimit të tyre nëpër rrjetë.
 Ekzistojnë metoda të ndryshme për mbrojtje kundër këtyre
sulmeve dhe këtyre ndërhyrjeve të ndryshme nga ndonjë palë
e tretë.

Enkriptimi
 Enkriptimi digjital është një proces i enkriptimit të të gjitha

të dhënave që transmetohen ndërmjet klientit dhe serverit.
 Shumë protokolle që përdoren për transmetim të të dhënave
ofrojnë versione të ndryshme të sigurisë që përdorin
enkriptimin digjital.
 Për shembull, nëse përdoruesi duhet të jep username-in dhe
fjalëkalimin për tu qasur në një sajt E-Comerce, në këtë rast
kërkohet protokoll i sigurtë për të mbrojtur username-in dhe
fjalëkalimin nga keqpërdoruesit e ndryshëm në rrjet.
 Protokollet e sigurisë gjithashtu janë të nevojshme çdoherë
që kërkohet të jepet ndonjë informatë për kredit kartë ose
ndonjë informatë për llogari bankare.

Komunikimi përmes formatit “clear text”
 Gjatë shfletimit në internet në sajte të ndryshme, sigurimi i të

dhënave të transmetuara nuk është i domosdoshëm.
 Përdorimi i protokolleve të sigurisë në këtë rast mund të qojë në
ngarkesa për shkak të llogaritjeve shtesë që duhet të bëhen, me
ç’rast koha e përgjigjes do të jetë më e vogël.

Komunikimi duke përdorur enkriptimin
e të dhënave

Protokollet e rrjetit qe perdoren nga disa
aplikacione
 Ekzistojnë shumë protokolle të rrjetit që përdoren nga aplikacionet e

ndryshme. Disa ofrojnë versione të sigurisë e disa jo, si për shembull:
 Ueb Serverët përdorin HTTP, i cili nuk është një protokoll i sigurtë. Duke

përdorur HTTPS, i cili përdorë SSL protokollin (Secure Socket Layer),
mundësohet që këmbimi i të dhënave të bëhet në mënyrë të sigurtë. Do të
thotë, SSL i shton veçorinë e sigurisë protokollit HTTP
 Email serverët përdorin disa protokolle të ndryshme, duke përfshirë SMTP,
POP3 dhe IMAP4. Kur përdoruesi qaset në një email server, POP3 dhe
IMAP4 kërkojnë username-in dhe fjalëkalimin për autentifikim. By default,
kjo informatë është dërguar pa ndonjë siguri të madhe dhe shumë lehtë mund
të “kapet” nga përdoruesit e paautorizuar. POP3 mund të sigurohet duke
përdorur SSL. SMTP dhe IMAP4 mund të përdorin SSL ose TLS (Transport
Layer Security) si protokolle për siguri.

Protokollet e rrjetit qe perdoren nga
disa aplikacione
 Telnet serverët- për tu qasur në ndonjë ruter ose switch duke

përdorur telnetin, është një metodë jo e sigurtë e lidhjes. Telneti
dërgon informata për autentifikim dhe të gjitha komandat që
jepen janë në formatin tekst i pastër (“clear text”). Prandaj,
është e nevojshme që të përdoret SSH (Secure Shell) protokolli
për të bërë autentifikimin. Duke e përdorur SSH, siguria e
transmetimit të dhënave do të jetë shumë më e madhe.
 FTP serverët- FTP është një protokoll i pasigurt. Kur
përdoruesi futet në FTP server, informata për autentifikim
dërgohet në formatin “tekst i pastër” (clear test). FTP mund të
përdor SSL për të siguruar këmbimin e informatave dhe të
dhënave. Disa versione të FTP-së përdorin gjithashtu edhe SSH.

Protokollet e rrjetit qe perdoren nga
disa aplikacione
 File serverët mund të përdorin shumë protokolle të

ndryshme për të shkëmbyer të dhënat, varësisht nga sistemi
operativ i kompjuterit. Në shumicën e rasteve, protokollet e
file serverëve nuk ofrojnë versione për siguri.
 IP security (IP sec) është një protokoll i sigurisë që i takon

shtresës së tretë të modelit OSI dhe që mund të përdoret për
të siguruar ndonjë protokoll të shtresës së aplikacionit që
përdoret për komunikim.

Komunikimi duke përdorur enkriptimin
e të dhënave
 Figura e meposhtme, më së miri e sqaron te gjitha

protokollet e rrjetit, per secilin rast veç-e-veç.

Listat kontrolluese të qasjes dhe
filtrimi i trafikut
 Edhe me përdorimin e AAA dhe enkriptimit, ekzistojnë

shumë lloje të sulmeve nga të cilat ISP-të duhet të mbrohen.
 ISP janë të predispozuara nga sulmet DoS (denial of service),
sepse ISP-të mund të hostojnë sajte për shumë “domain
name” të cilat mund të kërkojnë ose jo autentifikim.
Ekzistojnë 3 lloje kryesore të sulmeve DoS.

Mohimi i shërbimit (Denial of service – DoS)
 Një sulm standard DoS është kur një server ose shërbim sulmohet për të

ndaluar qasjen legjitime në atë shërbim.
 Disa shembuj të sulmeve DoS standarde janë rrjedhat SYN, LAND
sulmet, sulmet që kanë të bëjnë me konsumimin e gjerësisë së brezit të
ndonjë linku të caktuar në rrjet si dhe sulmet që tejngarkojnë buferët.
 Një skenar i thjeshtë i një sulmi DDoS më së miri mund të shihet në
figurën e meposhtme:

DDoS (Distributed Denial of Service)
 Sulmi DDoS ndodhë kur shumë kompjuter përdoren për të

sulmuar një target të caktuar. Sulmuesi ka qasje në shumë
sisteme kompjuterike të komprometuara, zakonisht në
Internet.
 Për shkak të kësaj, sulmuesi ka mundësi që nga distanca ta
bëjë sulmin. Sulmet DDoS janë të njëjta me sulmet standarde
DoS, përveç se sulmet DDoS ekzekutohen nga disa sisteme
kompjuterike në të njëjtën kohë.
 Një skenar i thjeshtë i një sulmi DDoS më së miri mund të
shihet në figurën ne sllajdin ne vijim…

Skenari i sulmit DDos

Sulmi DRDoS (distributed reflected
denial-of-service)
 Sulmi DRDoS ndodhë kur një sulmues dërgon një kërkesë të

“rreme” tek shumë sisteme kompjuterike në Internet, duke e
modifikuar adresën e burimit.
 Sistemet kompjuterike që e marrin këtë kërkesë përgjigjen.
Kur sistemi kompjuterik përgjigjet, të gjitha kërkesat
drejtohen tek sistemi që ka qenë si target.
 Përderisa sulmuesi e ka ndryshuar adresën e burimit, është
shumë e vështirë të identifikohet origjinuesi i një sulmi të
tillë.
 Një skenar i thjeshtë i një sulmi DRDoS më së miri mund të
shihet në figurën ne slajdin ne vijim…

Skenari i një sulmi DRDoS

Filtrimi në port
 Filtrimi në port kontrollon rrjedhën e trafikut duke u bazuar

nëTCP ose në UDP
 Disa sisteme operative të instaluar në serverë e kanë opsionin

e kufizimit të qasjeve të ndryshme duke e përdorur
metodologjinë e filtrimit në port
 Ky lloj i filtrimit gjithashtu mund të përdoret nga ruterët e

rrjetit dhe switch-at për të ndihmuar në kontrollin e rrjedhës
së trafikut dhe për të siguruar qasjen në pajisje të ndryshme.

Filtrimi i paketave të dëmshme bazuar në port
 Në figurën e meposhtme, mund të shihet më së miri filtrimi i trafikut

në port që mund të implementohet për të ndaluar qasjen tek të gjitha
portet tjera përveç portit 80.
 Nëse përdoruesi tenton të konektohet në server duke përdorur ndonjë
port tjetër, siç është Telneti në TCP portin 23, atëherë këtij përdoruesi
do ti ndalohet qasja - Kjo e mbron serverin nga komprometimi.

ACL (Access Control Lists)
 ACL definojnë trafikun që është i lejuar ose i ndaluar nëpër

rrjet, duke u bazuar në IP adresën e burimit dhe të
destinacionit.
 ACL-të munden gjithashtu të lejojnë apo ndalojnë trafikun duke
u bazuar në portet e burimit dhe të destinacionit të
protokolleve që përdoren.
 Si shtesë, ICMP dhe trafiku i rutimit mund të kontrollohen
duke përdorur ACL-të.
 Administratorët krijojnë ACL në pajisjet e rrjetit, siç janë
ruterët, për të kontrolluar trafikun në rrjet.

Muri mbrojtës (Firewall)
 Muri mbrojtës është një pajisje harduerike e rrjetit ose






softuer që definon llojin e trafikut që mund të hyjë apo të
dalë nga rrjeti dhe definon se si të trajtohet trafiku i caktuar.
ACL janë “vegla” që përdoren nga muri mbrojtës.
ACL-të kontrollojnë se çfarë lloji i trafikut lejohet për të
kaluar nëpër firewall.
Drejtimi se kah lejohet trafiku të udhëtojë, gjithashtu mund
të kontrollohet.
Në rrjetat me madhësi të mesme (medium size), sasia e
trafikut që duhet të kontrollohet është shumë e madhe,
kështu që edhe konfigurimi i ACL nëpër firewall mund të jetë
i komplikuar.

Muri mbrojtës (Firewall)
 Firewall të ndryshëm ofrojnë veçori të ndryshme.
 Për shembull, një firewall dinamik për filtrimin e trafikut

mban shënim për procesin aktual të komunikimit që ngjanë
ndërmjet pajisjeve të burimit dhe të destinacionit.
 Këtë e bën duke përdorur tabelën e gjendjes.
 Kur rrjedha komunikuese (communication stream)
aprovohet, vetëm trafiku që i takon njërës prej këtyre
rrjedhave lejohet që të kalojë nëpër firewall.
 Firewall-ët mund të ofrojnë një perimetër të sigurisë për tërë
rrjetin dhe për segmentet brendshme të rrjetit, siç është
“farma” e serverëve.

Muri mbrojtës (Firewall)
 Brenda një rrjeti të një ISP-je ose të një biznesi të mesëm,

firewall-ët zakonisht implementohen në shumë shtresa.
 Trafiku që vjen brenda nga një rrjet i pabesueshëm së pari
ballafaqohet me një filtër në ruterin kufitar (ruterin e skajeve).
 Trafiku i lejuar kalon nëpër ruterin kufitar deri tek një firewall i
brendshëm, i cili e ruton trafikun deri tek një zonë e ashtuquajtur
DMZ (demilitarized Zone). DMZ përdoret për të ruajtur serverat
në të cilët mund të qasen përdoruesit nga Interneti.
 Vetëm trafiku që është i lejuar tu qaset këtyre serverëve, është i
lejuar në këtë zonë DMZ.

Muri mbrojtës (Firewall)
 Firewall-at gjithashtu kontrollojnë se çfarë lloji i trafikut është i

lejueshëm në një rrjet të caktuar. Trafiku që lejohet në një rrjet
të brendshëm zakonisht është trafik që dërgohet nga ndonjë
pajisje e brendshme. Implementimi i një firewall-i në një rrjet të
caktuar, më së miri mund të shihet në figurën e meposhtme

Teknologjitë IDS dhe IPS
 Ofruesit e shërbimeve kanë përgjegjësinë për parandalimin e

ndërhyrjeve të ndryshme në rrjetin e tyre dhe në rrjetin e
konsumatorëve që janë duke u shërbyer me shërbime të
menaxhuara.
 Ekzistojnë dy metoda për parandalimin e ndërhyrjeve të tilla:
 IDS (Intrusion Detection System) dhe
 IPS (Intrusion Prevention System)

Sistemi për detektimin e ndërhyrjeve të
ndryshme – IDS
 IDS është një zgjidhje softuerike ose harduerike që në

mënyrë pasive monitoron trafikun e rrjetit.
 Trafiku i rrjetit nuk kalon nëpër pajisjen IDS.
 Në vend të kësaj, pajisja IDS monitoron trafikun nëpër
interfejsat e rrjetit.
 Kur IDS detekton trafik të paautorizuar, e dërgon një alarm
tek sistemet menaxhuese dhe monitoruese të rrjetit, në
mënyrë që të bëhet ndalimi i një trafiku të tillë.

Sistemi për parandalimin e ndërhyrjeve
të ndryshme - IPS
 Një sistem IPS është një sistem aktiv i cili bazohet në harduer

ose mund të bazohet edhe në softuer.
 Trafiku udhëton në një interfejs të pajisjes IPS.
 IPS ekzaminon paketat aktuale të trafikut të rrjetit dhe
punon në kohë reale për të lejuar apo ndaluar paketat që
dëshirojnë qasje në rrjet.
 Pra, detyra kryesore e IPS sistemit është që të bëjë
parandalimin trafikut të padëshiruar, në mënyrë që të
evitohen probleme më të mëdha në rrjet.

Aplikimi i teknologjive IDS dhe IPS
 Teknologjitë IDS dhe IPS aplikohen sikurse senzorët.
 Një senzor IDS ose IPS mund të jetë një:
 Ruter i konfiguruar me IOS versionin për IPS
 Harduer i dizajnuar për të ofruar shërbime të dedikuara IDS ose

IPS
 Modul i rrjetit i instaluar në një ASA (Adaptive Security

Appliance), switch ose ruter

Sistemet IDS dhe IPS
 Sistemet IDS dhe IPS, më së miri mund të paraqiten përmes

figurës se meposhtme

Siguria e hosteve
 Pavarësisht shtresave të sigurisë që ekzistojnë në rrjet, të

gjithë serverët janë të ndjeshëm ndaj sulmeve, nëse nuk janë
plotësisht të siguruar.
 Serverët e ISP-ve janë më të predispozuar ndaj sulmeve të
tilla sepse zakonisht ata serverë janë të qasshëm nga Interneti.
 Çdo ditë e më tepër, serverët po sulmohen nga sulme të
ndryshme, kështu që është kruciale për një ISP që të bëjë
mbrojtjen e serverëve nga sulmet e njohura dhe ato të
panjohura, kur është e mundshme.
 Një nga mënyrat se si mund të bëhet një mbrojtje e tillë është
duke përdorur firewall-ët e instaluar në hoste (host based
firewalls-HBF).

Siguria e hosteve
 Firewall-i i instaluar në hoste është një softuer që

ekzekutohet direkt në sistemin operativ të një hosti.
 Ky firewall mbron hostin prej sulmeve të ndryshme.
 Firewall-ët e instaluar në hoste kontrollojnë trafikun e
brendshëm dhe atë të jashtëm të rrjetit (inbound and
outbound traffic).
 Këta firewall lejojnë filtrimin duke u bazuar në adresën e
kompjuterit dhe në port, prandaj ofrojnë një mbrojtje apo
një siguri shtesë duke e bërë filtrimin në port.

HBF - Host Based Firewalls
 HBF-të (Host Based Firewall) zakonisht konfigurohen me disa







rregulla të paracaktuara që e bllokojnë trafikun në hyrje.
Përjashtime nga këto rregulla bëjnë disa bashkësi të rregullave që
lejojnë një trafik të miksuar (përzier) të brendshëm dhe të
jashtëm.
Kur aktivizohen HBF, është e rëndësishme që të bëhet një
balancim i kërkesave për të lejuar resurset e rrjetit që të kryejnë
punët e tyre, dhe kërkesave për të ndaluar aplikacionet që të jenë
të qasshme nga sulmues të ndryshëm.
ISP-të përdorin HBF për të kufizuar qasjen në disa shërbime
specifike që ofrojnë serverët e tyre.
Duke përdorur HBF, ofruesit e shërbimeve mbrojnë shërbimet e
tyre dhe të dhënat e përdoruesve .

Ilustrimi i firewall-eve të bazuar në hoste
 Firewall-ët e instaluar në hoste

apo të implementuar në
hoste, më së miri mund të ilustrohen përmes figurës se
meposhtme

FALEMINDERIT!

