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E-post

• Historik
• 1973: började standardiseras
• 1982: SMTP som används idag
• 2010: 1,9 miljarder användare (Radicati)

• Gammal standard, men vi får nog räkna 
med att den stannar ett tag till



        

      

       

   

Att göra e-post bra

• Inkommande
• Blockera spam (bra anti-spam)
• Blockera förfalskade brev (DMARC)
• Transaktionssäkert

• Rapportera fel till avsändare (t.ex. spam)
• Undvik förlorade brev/backscatter (inline)

• Utgående
• Signera (DKIM, DMARC)
• Undvik svartlistning (anti-spam, rate)



        

      

       

   

DKIM och SPF

• SPF
• Publicerar sina IPs i din egen DNS
• Säger att: @halon.se skickas bara från X.X.X.X
• Nackdel: gäller bara SMTP, syns ej i brevet

• DKIM
• Signerar sina brev, och publicerar publika 

nyckeln i någon (möjligen din) DNS
• Säger att: server X har signerat detta brev
• Nackdel: ingen stark koppling till avsändare



        

      

       

   

DMARC

• Domain-based Message Authentication, 
Reporting & Conformance

• Förhindrar “spoofing” (förfalskad avsändare) 
och i förlängningen “phishing” (att lura folk)

• DMARC använder SPF och DKIM
• SPF verifierar MAIL FROM (syns ej i brev)
• DKIM/ADSP slog ej igenom (för strikt?)
• DMARC kollar From: header

• Kollar om DKIM eller SPF matchar (aligned)
• Mer “avslappnad” (relaxed)



        

      

       

   

DMARC används

• Utvecklat och använt av stora företag
• DMARC “signering” är viktigast för kända 

institutioner som bedragare utger sig vara



        

      

       

   

DMARC är enkelt

• Kan verka komplicerat när man tittar på det, 
men egentligen handlar det bara om att 
jämföra From: header med SPF och DKIM



        

      

       

   

DMARC problem

• Brev från nyhetslistor kan blockeras
• Ändrar headers och IP (bryter DKIM och SPF)
• Behåller samma From: header
• Det förs diskussioner med mailman bl.a.

• Bör ha bra utgående anti-spam och “rate limit”
• Som med mycket annat; inte säkrare än DNS



        

      

       

   

DMARC alignment

MAIL FROM: <anders@example.com>
...
DKIM-Signature: d=example.com; ...
...
From: Anders <anders@example.com>

• SPF kollar på SMTPs MAIL FROM
• DKIM kan peka på vilket domän som helst
• DMARC jämför From header med SPF/DKIM
• Brevet nedan är OK enligt DMARC



        

      

       

   

DMARC alignment

MAIL FROM: <anders@example.com>
...
DKIM-Signature: d=whatever.com; ...
...
From: Anders <anders@example.com>

• Brevet nedan är också OK enligt DMARC



        

      

       

   

Relaxed alignment

MAIL FROM: <anders@sub.example.com>
...
...
...
From: Anders <anders@example.com>

• DMARC “relaxed” kollar “organisationdomän”
• Använder publicsu!x.org (kanske ändras)
• groups.facebook.com = facebook.com
• aol.co.uk = aol.co.uk
• sub.domain.example.co.uk = example.co.uk

• Brevet nedan är OK enligt “relaxed” DMARC



        

      

       

   

Lägga upp SPF

desh$ host -t txt halon.se
halon.se descr text "v=spf1 +mx -all"

• Väl dokumenterat, många kör det
• Lägg upp ett text (TXT) record i domän rooten
• Om man skickar ut sina brev från samma server 

man tar emot breven på, är det super enkelt:



        

      

       

   

Signera med DKIM

• Börja signera utgående brev

DeliverWithDKIM("foo", "halon.se", "pki:3");



        

      

       

   

Lägga upp DKIM

• Lägg upp publika nyckeln i din DNS
• Finns ofta verktyg för att skapa och testa detta



        

      

       

   

Lägga upp DMARC

desh$ host -t txt _dmarc.halon.se
"v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@halon.se"

• DMARC är relaxed som standard
• Börja med att testa, och analysera rapporten:

desh$ host -t txt _dmarc.halon.se
"v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:dmarc@halon.se"

• När man känner sig nöjd, aktivera det fullt ut



        

      

       

   

Verifiera DMARC

• SpamAssassin ej stöd idag (varför?)
• Fler och fler tjänster och produkter får stöd



        

      

       

   

Att stoppa spam

• Det är vanligt med karantän och spam-mapp
• Varför? Äldre tekniker stoppade riktiga brev
• Problem? Mottagaren ansvar att “hitta” brev

• Hur borde man göra?
• Detektera spam på volym (fuzzy signaturer)
• Om ett legitimt brev råkar stoppas, ge bra fel
• Gör att användarna kan sluta tänka på spam

• Varför kan många nya spamskydd ej neka?
• Vet ej...



        

      

       

   

Transaktionssäkert 

• Kan e-post “försvinna”?
• Nej, inte som det designades
• Varför försvinner brev?
• Dåliga spamskydd (tar bort, spam-mapp)
• Bounce problem (rädd för backscatter)

• Hur löser man detta?
• Neka spam (reject)
• Undvik store-and-forward (in-line)



        

      

       

   

• Inga brev försvinner, någonsin
• Neka spam, med c:a 1/10 miljoner FPs
• In-line, behöver inte köa brev

• Enda alternativet mest krävande kunderna
• Ingen kompromiss tack vare flexibilitet
• Allt går att göra tack vare skript, API
• Stöder IPv6, DKIM, DMARC och DNSSEC, ...

• Ersätter många andra produkter
• Förbättrad spårbarhet
• Eliminerar backscatter, mm

• Enda VMware Ready e-postgatewayn
• Mjukvara, skalar hur långt som helst

Vad gör Halon



        

      

       

   

Molntjänst? 

• Vi utvecklar mjukvara
• Våra kunder är ofta molntjänster/webbhotell
• Men vissa (ofta större) företag/org

• Är det jobbigt att köra själv?
• Importera 200 MB OVF/VHD direkt från URL
• Ange server(s), behöver ej ange domän
• Auto-uppdatering, ny “image” är ett klick

• Vad får man
• Insyn i hela flödet
• Maximal kontroll, flexibilitet och säkerhet
• End-to-end encryption
• Transaktions-säkert (inga köer)



        

      

       

   

Vilka använder oss? 

• Folk med komplicerade miljöer
• Webbhotell (>50% av svenska marknaden)
• Större o"entliga organisationer

• Folk som ligger i teknisk framkant
• O!ciella Internet-organisationer
• Konsultbolag

• Folk som är OSS/säkerhetsintresserade
• Säkerhetskonsulter
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