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Dla użytkowników poczty elektronicznej jednym z najbardziej uciążliwych problemów jest spam. 
Niechciana korespondencja może stanowić poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania 
urzędu. Postanowiliśmy przetestować jedno z ciekawszych rozwiązań filtrujących wiadomości 
trafiające do naszych skrzynek e-mail. 

Artur Cieślik

W instytucjach najczęściej wy-
korzystywane są  rozwiązania 
kontrolujące ruch z  internetu. 

Jednak zastosowanie firewalla lub urządze-
nia UTM chroni przed atakami z  zewnątrz 
tylko w  pewnym stopniu. Jeżeli pojawi  się 
potrzeba dokładnego skontrolowania pocz-
ty, może się okazać, że opcje, którymi dyspo-
nujemy, są niewystarczające.

Do  testów otrzymaliśmy rozwiązanie 
Barracuda Spam & Virus Firewall model 
400. To  średniej wielkości urządzenie 
przeznaczone jest do stosowania w więk-
szych organizacjach lub centrali instytucji.

Do 5000 użytkowników
Testowany model firewalla należy do ro-
dziny urządzeń, na  którą składają  się 
modele charakteryzujące  się różną 
wielkością oraz wydajnością. Większe 
urządzenia – nazywane przez produ-
centa high capacity – to  modele 600, 
800, 900 oraz 1000. Poniżej modelu 
400 znajdziemy w  ofercie jeszcze trzy 
urządzenia o  mniejszej wydajności niż 
testowany sprzęt. Model 100 jest naj-
mniejszym urządzeniem z  tej rodziny. 
Oprócz formy appliance firewalle wy-
stępują również w  formie wirtualnych 
maszyn – jest szczególnie przydatne, gdy 
posiadamy zwirtualizowaną infrastruktu-
rę umożliwiającą przekierowanie ruchu 
z  wiadomościami elektronicznymi 
do  kontroli przez Barracudę. Jed-
nak nie tylko ten producent obec-
nie oferuje rozwiązania firewall 
w postaci wirtualnych maszyn.

Testowany model ma  1 port 
10/100/1000 Mbit RJ45. W  specy-

fikacji producenta podano, że  wydajność 
firewalla wynosi maksymalnie od  1000 
do  5000 aktywnych użytkowników. Urzą-
dzenie obsługuje do  500 domen. Dla 
porównania: wersja sprzętu z  oznacze-
niem 1000 potrafi obsłużyć do  100 000 
aktywnych użytkowników wiadomości  
e-mail oraz 5000 domen. Pojemność dysku 
to 24 GB przeznaczone na logi wiadomości 
oraz 60  GB alokowane na  potrzeby kwa-
rantanny. Dysk jest z redundancją i tworzy 
macierz RAID z  innym dyskiem. Obudowa 
mieści tylko jeden zasilacz i nie ma możli-
wości dodania kolejnego w celu osiągnię-
cia redundancji. Nie ma możliwości podłą-
czania i odłączania żadnego z elementów 
urządzenia w trakcie jego pracy (hot-swap). 
Taka funkcja pojawia się dopiero w mode-
lach wyższych, czyli od 600 do 1000.

Dopiero od  modelu sygnowanego nu-
merem 800 jest osiągalna redundancja 
na poziomie macierzy RAID oraz zasilaczy, 
jak również ich wymiana w  trakcie pra-
cy urządzenia. W  mniejszych modelach, 
więc także w  testowanym modelu 400, 
możemy obawiać się przerw w pracy spo-
wodowanych przez brak odpowiednich 
opcji redundancji. Jednak producent po-
myślał o  rozwiązaniu tymczasowym, któ-
re pozwoli zyskać czas na  dostarczenie 
sprawnego sprzętu w razie awarii – mowa 

o zapasowym MX (rekord DNS wskazujący 
na serwer e-mail). Dzięki temu wiadomo-
ści, które powinny być skierowane do na-
szego serwera, w  razie awarii i braku ko-
munikacji z  serwerem chronionym przez 
firewalla trafiają na  serwer Barracuda, 
gdzie są cache’owane przez 72 godziny.

Sprzęt i uruchomienie
Barracuda Spam & Virus Firewall 400 po-
siada obudowę metalową umożliwiającą 
montaż w  szafie teleinformatycznej 19”. 
Producent umieścił na  przednim panelu 
urządzenia diody sygnalizacyjne okre-
ślające status pracy dysku oraz interfejsu 
10/100/1000 GBit RJ45. Ponadto z przo-
du znajduje  się przycisk ON/OFF. Z  tyłu 
znajdziemy wszystkie porty, w  tym USB, 
za pomocą którego możemy skomuniko-
wać urządzenie z  zasilaczem awaryjnym 
UPS. W  pudełku razem z  urządzeniem 
znajduje się kabel zasilający.

Wsparcie dla urządzenia oferowane 
przez producenta obejmuje subskrypcję 
sygnatur zwaną EnergizeUpdates Sub-
scription. W  jej skład wchodzą: cogo-
dzinna aktualizacja definicji spamu, baza 
reputacji, definicje odcisków palców wia-
domości i  reguł antyspamowych oraz co-
godzinne aktualizacje sygnatur antywiru-
sowych. Można też skorzystać ze wsparcia 

FIREWALL   BARRACUDA SPAM & VIRUS FIREWALL 400 

E-mail pod ochroną
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technicznego 24×7 oraz wymiany sprzętu 
w ramach next business day.

Domyślnie urządzenie ma adres 
192.168.200.200. Aby rozpocząć konfi-
gurację, wystarczy podłączyć komputer 
do  portu Ethernet i  ustawić adres z  tej 
samej podsieci. Następnie uruchamiamy 
przeglądarkę WWW i  w  oknie logowania 
wpisujemy domyślne hasło dla użytkow-
nika: admin.

Wdrożenie
Oprogramowanie w  urządzeniach Bar-
racuda Spam & Virus Firewall pozwala 
na  ochronę skrzynek pocztowych oraz 
serwerów e-mail za pomocą graficznego 
interfejsu użytkownika w  języku polskim. 

Logujemy się do administracji firewallem 
przy użyciu przeglądarki WWW na  wska-
zany w  dokumentacji adres IP. GUI urzą-
dzenia podzielono na  funkcje Główne, 
Blokuj/Dopuszczaj, Użytkownicy oraz Do-
meny i, na  końcu, Zaawansowane. Mimo 
że  tłumaczenia interfejsu nie  są  jeszcze 
miejscami kompletne, bez problemu po-
winniśmy poradzić sobie z  obsługą oraz 
konfiguracją urządzenia. Szczególnie przy-
datne mogą okazać  się opisy wszystkich 
funkcji (umieszczone z ich prawej strony), 
podające przykłady wartości parametrów 
konfiguracyjnych. Oprócz tego otrzymuje-
my obszerną pomoc na stronie producen-
ta. Uwzględniono w niej różne scenariusze 
wdrożeniowe i  szczegółowo omówiono 
sposoby konfiguracji oraz otrzymywane 
efekty w postaci zabezpieczeń.

Urządzenie można wdrażać w  konfi-
guracji ze  strefą DMZ lub równolegle 
do  chronionego serwera e-mail. Bar-
racuda Spam & Virus Firewall pozwala 

utworzyć strefę DMZ dla wskazanego 
serwera e-mail, dzięki czemu cała komu-
nikacja pomiędzy Internetem a usługami 
SMTP i  POP3/IMAP jest kontrolowana. 
Drugim scenariuszem wdrożeniowym 
jest umieszczenie Barracudy razem 
z  serwerem e-mail w  strefie DMZ, two-
rzonej przez rozwiązanie UTM. Daje nam 
to  możliwość kontrolowania wybranego 
ruchu ze  wskazanych domen oraz połą-
czeń od użytkowników.

Oprogramowanie
W testowanym rozwiązaniu zastosowano 
zabezpieczenia przeznaczone dla kanału 
komunikacji z  wiadomościami elektro-
nicznymi. Funkcjonalność jest podzielo-
na na  kilka modułów. Filtr antyspamowy 
pozwala na  metody kontroli, z  których 
każda ma dosyć duże możliwości konfi-
guracyjne. Najważniejsze opcje to: Rate 
control, IP Reputation Analysis, Finger-
print and Image Analysis, Rules-based 
scoring algorithms oraz Barracuda Anti-
-Fraud Intelligence. Na szczególną uwagę 
zasługuje Fingerprint and Image Analysis. 

Każde z urządzeń Barracuda Spam & 
Virus Firewall, analizując wiadomo-
ści, ocenia, w jakim stopniu mogą być 
one spamem. W przypadku wykrycia 
i  zakwalifikowania wiadomości jako 
niechcianej lub zainfekowanej urzą-
dzenie generuje odcisk palca (finger-

Specyfikacja

Liczba obsługiwanych domen: 500
Liczba obsługiwanych użytkowników: 
1000–5000
Wielkość storage dla logów: 24 GB
Wielkość storage dla kwarantanny: 
60 GB
Wielkość obudowy: 1U Mini
Liczba i rodzaj interfejsów sieciowych: 
1 x Gigabit Ethernet
Rodzaj storage: macierz RAID
Kompatybilność z serwerami e-mail: tak
Dedykowany system operacyjny: tak
Filtrowanie wiadomości wychodzą-
cych: tak
Szyfrowanie wiadomości: tak
Wsparcie z chmury: tak
Możliwość klastrowania lokalnego 
oraz zdalnego: tak
Single Sign-On: tak 
Zarządzanie: SNMP/API

Cena (netto)

ok. 23 500 zł

Barracuda pozwala na kontrolowanie wiadomości ze wskazanych domen TLD (Top Level 
Domain) krajów, z których otrzymujemy najwięcej informacji spamerskich.

www.itwadministracji.plwww.itwadministracji.pl
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print) takiego e-maila, a następnie przesy-
ła definicję do centralnej bazy Barracuda. 
Kolejnym krokiem jest utworzenie sygna-
tury i  rozesłanie do  urządzeń informacji 
o nowym zagrożeniu w postaci aktualiza-
cji sygnatur. Zbierane w ten sposób dane 
pozwalają uzyskać wyższy stopień ochro-
ny przez szybką reakcję na nowo wykryte 
zagrożenia. Oprócz analizy obrazów i od-
cisków palców wiadomości oprogramo-
wanie stosowane w Barracudzie wykorzy-
stuje znany z  innych rozwiązań algorytm 
Bayesa, RBL (Real-time Black hole List) 
oraz metody filtracji treści e-maila. Infor-
macje o nowo wykrytych serwerach, z któ-
rych otrzymujemy wiadomości spamowe, 
mogą być przekazywane pomiędzy urzą-
dzeniami podobnie jak odciski palców 
wiadomości za pośrednictwem chmury 
producenta.

Istotną grupą funkcji są  zaawansowane 
zasady kontroli wiadomości. Tutaj znajdzie-
my opcje filtrowania wiadomości na  pod-
stawie adresu IP czy  adresu odbiorcy/
nadawcy, a  także zasady szyfrowania wia-
domości oraz ochronę przed wyciekiem 
danych. Zgodnie z  dostępnymi opcjami 
możemy filtrować e-maile użytkowników 
na  podstawie zawartości, występujących 
w treści słów kluczowych oraz przesyłanych 
załączników. Barracuda w  tym zestawie 
parametrów oferuje szeroką gamę opcji 
konfiguracyjnych pozwalających określić, 
kto i co może przesyłać w wiadomościach 
e-mail. Ciekawą opcją jest wymuszanie 
szyfrowania elementów maila: treści, te-
matu czy  załącznika. W  zakresie ochrony 
i  kontroli końcowego użytkownika poczty 
firewall pozwala na tworzenie zasad filtracji 
dla każdego użytkownika. Dzięki integracji 

z  LDAP, w  szczególności w  Active Directo-
ry, otrzymujemy granularne rozwiązanie 
pozwalające kontrolować ruch dla uwierzy-
telnionych użytkowników w usłudze katalo-
gowej Microsoftu. Takie podejście pozwala 
na  indywidualizację zasad dostępu, stoso-
wanie dedykowanej kwarantanny oraz inte-
grację na  poziomie programu pocztowego 
MS Outlook lub Lotus Notes realizowaną za 
pomocą wtyczek Barracudy.

Antywirus sprowadza  się do  trzystop-
niowej ochrony zapewnionej przez dwa 
silniki antywirusowe ClamAV oraz au-
torskie rozwiązanie Barracuda. Ponadto 
urządzenie wykorzystuje w  analizie Bar-
racuda Anti-Virus Supercomputing Grid, 
czyli wspomaganie analizy z  wykorzysta-
niem chmury obliczeniowej producenta. 
Niestety producent nie  prowadzi testów 
skuteczności swojego rozwiązania antywi-
rusowego i trudno je ocenić na tle silników 
AV innych producentów.

Przydatne opcje
Warto wspomnieć jeszcze o  dwóch 
opcjach. Czasami zdarza  się, że  otrzy-
mujemy wiele wiadomości spamerskich 
w określonym języku. Jeżeli ich zawartość 
wskazuje np. na Chiny, administrator może 
skonfigurować blokowanie wskazanych 
domen z tego kraju oraz e-maili w języku 
chińskim. Oprogramowanie testowanego 
rozwiązania pozwala również na  integra-
cję z webfiltrem. To na pierwszy rzut oka 
zaskakujące, jednak możemy wyobrazić 
sobie sytuację, w  której z  adresu podej-
rzanego serwera WWW dystrybuowane 
są  wiadomości phishingowe. Dzięki ta-

 

 12 warstw ochrony

Oprogramowanie firewalla pozwala na identyfikację zagrożeń za pomocą 12 warstw ochrony.

Ochrona 
antyspamo-
wa pozwala 
na identyfikację 
niechcianej 
poczty za 
pomocą kilku 
różnych metod.
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kiemu podejściu filtr e-mail w  firewallu 
zwiększa jeszcze skuteczność, wykorzy-
stując informacje z filtrów WWW.

Dla administratorów istotną grupą 
opcji jest raportowanie. Ważnym ele-
mentem jest filtrowanie logów, aby uzy-
skać dokładne informacje o komunikacji 
przechodzącej przez zaporę ogniową. 
Barracuda Spam & Virus Firewall zapew-
nia wiele filtrów i  możliwości tworzenia 
złożonych warunków, które pozwalają 
wyłuskać z  zapisów zdarzeń urządzenia 
poszukiwane informacje. 

Autor specjalizuje się w realizacji audytów 
bezpieczeństwa informacji, danych oso-
bowych i zabezpieczeń sieci informatycz-
nych. Był wieloletnim menedżerem Działu 
Integracji Systemów. Prowadzi szkolenia 
z zakresu bezpieczeństwa informacji 
i ochrony danych osobowych oraz audytów 
zabezpieczeń systemów informatycznych.

Podsumowanie

Barracuda Spam & Virus Firewall 400 
jest zaawansowanym rozwiązaniem 
przeznaczonym do ochrony poczty 
e-mail. Pozwala na wykorzystanie całej 
gamy parametrów. W oprogramowaniu 
urządzenia zdefiniowano 12 warstw 
ochrony, których skuteczność możemy 
wykorzystać w różnych scenariuszach 
wdrożeniowych. Oferuje nie tylko wiele 
funkcji znanych z innych rozwiązań, 
ale także wiele unikalnych opcji. Dla 
polskich administratorów dużą zaletą 
jest lokalizacja graficznego interfejsu 
użytkownika oraz dosyć prosty sposób 
konfiguracji. Niestety, miłośnicy CLI 
nie będą zadowoleni – producent posta-
nowił zrezygnować z takiej formy konfi-
guracji. Moc obliczeniowa testowanego 
urządzenia dostosowana jest do ob-
sługi od 1000 do 5000 użytkowników. 
W przypadku konieczności uruchomie-
nia bardziej wydajnego rozwiązania pro-
ducent dysponuje modelami o większej 
mocy. Barracuda Spam & Virus Firewall 
400 nie zapewnia też dodatkowych 
opcji redundancji na poziomie zasilania. 
Ten problem nieco rekompensuje możli-

wość skorzystania z zapasowego MX.
Jeżeli pojawią się problemy techniczne, 
można skorzystać z dokumentacji oraz 
usług wsparcia. Pozwala to na zasto-
sowanie wielu parametrów rozwią-
zania i dopasowanie go do własnych 
potrzeb. Warto zwrócić uwagę na opcje 
antyspamowe, rozproszone przetwa-
rzanie i wykrywanie niechcianych lub 
groźnych wiadomości. Barracuda Spam 
& Virus Firewall 400 oferuje nie tylko 
ochronę samego serwera, ale również 
kontrolę wiadomości wychodzących 
od naszych użytkowników z właściwą 
granularnością przy wykorzystaniu 
serwera uwierzytelniającego, np. LDAP 
lub Active Directory.
Jeśli dysponujemy infrastrukturą wirtu-
alną, możemy zdecydować się na wer-
sję rozwiązania w postaci wirtualnej 
maszyny. Producent wspiera większość 
platform wirtualizacyjnych. Urządzenie 
polecamy do zastosowania w średnich 
i dużych organizacjach. Moc rozwiązania 
można szczególnie zauważyć w jednost-
kach o dużych wymaganiach w zakresie 
ochrony wiadomości e-mail.

8/10Ocena

Plusy
GUI w języku polskim

szczegółowe opcje

dokumentacja

fingerprinting wiadomości

integracja w LDAP/AD

duża liczba parametrów

zapasowy MX

Clustering & Remote Clustering

Minusy
brak CLI

brak osobnego portu do administracji

brak informacji o skuteczności AV

brak redundancji zasilania

 Scenariusze wdrożeniowe Barracuda Spam & Virus Firewall

Urządzenie można wdrażać w konfiguracji ze strefą DMZ lub równolegle do chronionego 
serwera e-mail. Drugim scenariuszem wdrożeniowym jest umieszczenie Barracudy razem 
z serwerem e-mail w strefie DMZ, tworzonej przez UTM.
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