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Видимість пристроїв, контроль та реагування на атаки для підприємств
Ноутбуки, смартфони, планшети й пристрої Інтернету
речей (IoT) все частіше використовуються на робочих
місцях. Тепер, коли кожен співробітник використовує в
середньому три пристрої, додавання Інтернету речей
підвищує рівень уразливості всередині бізнесу та
збільшує операційне навантаження.
Визначення того, хто і що підключається до мережі, є
першим кроком до забезпечення надійного захисту
вашого підприємства. Контроль через автоматизоване
застосування політики дротового й бездротового зв'язку,
примусове застосування гарантує, що тільки авторизовані
й аутентифіковані користувачі/пристрої можуть
підключатися до вашої мережі. Водночас для
гарантування безпеки, відповідності вимогам
внутрішнього/зовнішнього аудиту і відповідності
нормативним вимогам потрібне реагування на атаки в
реальному часі й захист від загроз.
Використання пристроїв Інтернету речей в дротових і
бездротових мережах зміщує фокус ІТ-відділу. Велика
кількість організацій захищає свої бездротові мережі й
пристрої, але, можливо, нехтують дротовими портами в
конференц-залах, за IP-телефонами й в зонах принтерів.
Провідні пристрої, такі як датчики, камери
відеоспостереження та медичні пристрої, змушують ІТфахівців замислитися про захист мільйонів провідних
портів, які можуть бути широко відкриті для погроз
безпеки. Оскільки ці пристрої можуть не мати атрибутів

безпеки і вимагати доступу від зовнішніх адміністративних
ресурсів, додатків або постачальників послуг, дротовий
доступ тепер загрожує новими ризиками. Оскільки ІТ-фахівці
мужньо борються за збереження контролю, їм потрібен
правильний набір інструментів для швидкого програмування
базової інфраструктури та управління доступом до мережі для
будь-якого IoT і мобільного пристрою — відомого та
невідомого. Сучасні рішення для безпечного доступу до
мережі повинні забезпечувати профілювання, застосування
політик, гостьовий доступ, підключення BYOD і багато іншого
для того, щоб запропонувати IT-розвантаження, поліпшений
захист від загроз і покращений інтерфейс користувача.

МОБІЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ЗМІНЮЮТЬ НАШЕ
УЯВЛЕННЯ ПРО КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ
Межі області ІТ тепер виходять за рамки чотирьох стін
бізнесу. А мета організацій — забезпечити підключення в
будь-який час і будь-якому місці без шкоди для безпеки. Як
ІТ-відділ підтримує прозорість і контроль, не впливаючи на
роботу бізнесу і користувачів? Все починається з
триступеневого плану.
1. Ідентифікація того, які пристрої використовуються,
скільки, звідки вони підключаються і які операційні
системи підтримуються, забезпечує основу для видимості.
Постійне розуміння ландшафту пристроїв в масштабі
підприємства й потенційного порушення їх безпеки, а
також того, які елементи надходять і йдуть, дає вам
необхідну наочність.
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2. Примусові точні політики, що забезпечують належний
доступ для юзерів і девайсів, незалежно від
користувача, типу пристрою або місця розташування;
що і забезпечує очікуваний користувацький досвід.
Організації повинні адаптуватися до сучасних пристроїв,
що розвиваються, і способів їх використання —
смартфон це чи камера спостереження.

3. Захист ресурсів за допомогою динамічних засобів
управління політиками й усунення загроз в реальному
часі, які поширюються на сторонні системи. Це останній
шматок головоломки. Щоб бути готовим до
незвичайного поводження мережі о 3 годині ночі,
потрібен єдиний підхід, який може блокувати трафік і
змінювати статус підключення пристрою.
Організації повинні планувати проблеми, що існують, а
також непередбачені проблеми. З їх наявним операційним
навантаженням нереально покладатися на ІТ та персонал
служби підтримки вручну, втручаючись щоразу, коли
користувач вирішує працювати віддалено або купити
новий смартфон. Контроль доступу до мережі більше не
призначений лише для оцінки відомих пристроїв перед
доступом.

ПОВНА ВИДИМІСТЬ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ
Безпека починається з видимості всіх пристроїв — ви не
можете захистити те, що не бачите. ClearPass забезпечує
вбудоване виявлення і профілювання, щоб гарантувати,
що користувачам або пристроям надані відповідні права
доступу — незалежно від його методу або власника
пристрою.
ClearPass Device Insight значно розширює можливості
виявлення і профілювання ядра, щоб ідентифікувати
широкий спектр пристроїв IoT в багатьох середовищах. Це
досягається шляхом комбінації Deep Packet Inspection
(DPI), розширеного машинного навчання і відбитків
пальців пристроїв краудсорсингу.

Справжня безпека виникає тільки тоді, коли є всеосяжна видимість і
контроль — гарантуючи, що тільки аутентифіковані або
авторизовані пристрої підключаються до мережі. Це випливає з
політики використання пристроїв різних виробників, дротових і
бездротових девайсів.
Застосування політик на основі шаблонів дозволяє ІТ-спеціалістам
створювати політики дротових і бездротових мереж, які
використовують інтелектуальні елементи контексту: ролі
користувачів, типи пристроїв, дані MDM/EMM, статус сертифіката,
місце розташування, день тижня і т. д. Незалежно від того, як
підключаються пристрої, Aruba Dynamic Segmentation автоматично
застосовує узгоджені політики в провідний або бездротової мережі,
забезпечуючи безпеку і поділ трафіку. Тепер гості, Інтернет речей і
бізнес-операції можуть співіснувати в будь-якому місці мережі.
Дротовий зв'язок – тепер нова загроза
ClearPass OnConnect — це вбудована функція, яка дозволяє
організаціям блокувати ці тисячі провідних портів за допомогою
примусових заходів, відмінних від AAA. Конфігурація пристрою не
потрібна, достатньо одного запису в командному рядку комутатора.
Стандартні методи AAA/802.1X також підтримуються дротовими та
бездротовими мережами. Це забезпечує послідовне застосування
політик і наскрізний підхід, який неможливо реалізувати за
допомогою розрізнених рішень AAA, NAC і політик.
Можливість використовувати декілька сховищ цифрових посвідчень
в одній службі політик, включно з Microsoft Active Directory, LDAPсумісні каталоги, ODBC-сумісні бази даних SQL, сервери токенів і
внутрішні бази даних, що відрізняє ClearPass від успадкованих
рішень.
Підготовка пристрою без участі ІТ-фахівців
Управління підключенням особистих пристроїв для BYOD
розгортання може створити навантаження на ІТ-відділ і ресурси
служби підтримки, а також створити проблеми з безпекою.
ClearPass Onboard дозволяє користувачам самостійно
налаштовувати пристрої для використання в захищених мережах.
Сертифікати для конкретних пристроїв навіть позбавляють
користувачів від необхідності багаторазово вводити облікові дані
для входу протягом дня. Тільки одна ця зручність є перевагою для
забезпечення спрощеної безпеки. Додатковий захист, отриманий за
допомогою сертифікатів, є операційним бонусом.
Використовуючи ClearPass Onboard, ІТ-група визначає, хто може
підключати пристрої, тип пристроїв, які вони можуть підключати, а
також кількість пристроїв на людину. Вбудований центр сертифікації
дозволяє ІТ-фахівцям швидше підтримувати персональні пристрої як
внутрішню інфраструктуру відкритого ключа, при цьому додаткові ІТресурси не потрібні.
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Приклади розширених перевірок працездатності, що
забезпечують додаткову безпеку:
• Обробка однорангових додатків, служб і ключів реєстру
• Визначення того, чи є дозвіл у USB-пристроїв для

зберігання даних або екземплярів віртуальних машин

ЗАСТОСУНКИ

Гостьовий доступ – це просто та швидко
Автоматизуйте підготовку пристроїв для безпечного BYOD за допомогою
ClearPass Onboard

BYOD — це не тільки пристрої співробітників. Це будь-який
користувач, чиєму девайсу потрібен доступ до мережі —
дротової або бездротової. ІТ-відділу потрібна проста
модель, яка підштовхує пристрій до фірмового порталу,
автоматизує надання облікових даних для доступу, а також
надає функції безпеки, які розділяють корпоративний трафік.
ClearPass Guest дозволяє легко й ефективно створювати
тимчасові облікові записи доступу до мережі для будь-якої
кількості гостей в день для співробітників, адміністраторів,
координаторів заходів та інших співробітників, не
пов'язаних з ІТ. Кешування MAC також гарантує, що гості
можуть легко підключатися протягом дня без повторного
введення облікових даних на гостьовому порталі.
Самореєстрація гостя знімає завдання зі співробітників і
дозволяє відвідувачам створювати свої облікові дані.
Облікові дані для входу доставляються у вигляді друкованих
бейджів, тексту SMS або електронною поштою. Вони можуть
зберігатися в ClearPass протягом заздалегідь визначеної
кількості часу і можуть бути налаштовані на автоматичне
закінчення строку дії через певне число годин або днів.
Коли стан пристрою визначає доступ
У процесі авторизації може знадобитися оцінка
працездатності певних пристроїв для переконання в тому,
що вони дотримуються корпоративних політик щодо захисту
від вірусів, шпигунського ПЗ та брандмауера. Автоматизація
мотивує користувачів виконувати антивірусне сканування
перед підключенням до корпоративної мережі.
ClearPass OnGuard володіє вбудованими можливостями, які
виконують перевірку працездатності на основі поточної
ситуації для усунення вразливостей в широкому діапазоні
комп'ютерних операційних систем і версій. ClearPass може
централізовано визначати сумісні кінцеві точки в
бездротових, дротових і VPN-інфраструктурах, незалежно
від того, використовуються вони без агентів чи з
використанням постійних або тимчасових клієнтів.

• Управління використанням мостових мережевих

інтерфейсів і шифруванням дисків

Отримання більшого від сторонніх рішень
Останній елемент безпечної інфраструктури — це відповідь.
Можливість реагувати на дані про події атаки, надані іншими
постачальниками засобів безпеки. Aruba 360 Security Exchange –
кращий серед аналогів і дозволяє автоматизувати усунення
загроз безпеки або поліпшити послуги за допомогою
популярних сторонніх рішень, таких як міжмережеві екрани,
MDM/EMM, MFA, реєстрація відвідувачів і інструменти SIEM.
Використання контекстного інтелекту, включеного в ClearPass,
дозволяє організаціям гарантувати, що безпека і видимість
забезпечуються на рівні пристрою, доступу до мережі,
перевірки трафіку і захисту від загроз.

СИЛА АРУБСЬКОЇ БІРЖІ
БЕЗПЕКИ
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Використання загальномовного (REST) API, системного
журналу повідомлень і вбудованого сховища ClearPass
Exchange, автоматизовані робочі процеси і рішення
допомагають спростити завдання і захистити підприємство
— більше ніяких складних мов сценаріїв і виснажливого
ручного налаштування. А для швидшої інтеграції ClearPass
Extensions дозволяє партнерам завантажувати розширення
для надання нових послуг спільним клієнтам в реальному
часі.
Завдяки ClearPass Exchange мережі можуть автоматично
виконувати наступні дії:
• Дані MDM/EMM, такі як статус злому пристрою, здатні надати
інформацію про те, чи може він приєднатися до мережі

• Брандмауери можуть точно застосовувати політики на основі

атрибутів користувача, групи і конкретного пристрою, а також
використовувати ClearPass для виправлення несправного
пристрою

• Інструменти SIEM можна налаштувати для зберігання даних
аутентифікації для всіх підключених пристроїв

• Користувачів можуть попросити використовувати

багатофакторну аутентифікацію для підтвердження своєї особи
при підключенні до мереж.

Мережеві події також можуть спонукати брандмауери, SIEM
і інші інструменти інформувати ClearPass про необхідність
вжити заходів на пристрої, ініціюючи дії в двонапрямному
режимі. Наприклад, якщо користувачеві кілька разів не
вдається виконати аутентифікацію мережі, ClearPass може
ініціювати повідомлення безпосередньо на пристрій або
перекрити пристрою доступ до мережі.
Безпечний доступ до робочих програм з будь-якого місця
Вхід в робочі додатки протягом дня повинен бути швидким і
легким. З цієї причини ClearPass підтримує функції єдиного й
автоматичного входу ClearPass. Замість єдиного входу, який
вимагає, щоб кожен заходив у додаток один раз,
автоматичний вхід використовує дійсний вхід в мережу, щоб
автоматично надавати користувачам доступ до
корпоративних мобільних додатків. Користувачам потрібен
тільки їх мережевий логін або дійсний сертифікат на їх
пристроях.
ClearPass також можна використовувати як постачальника
посвідчень (IdP) або постачальника послуг.
Сервіси Bonjour, DLNA і UPnP
Проектори, телевізори, принтери та інші мультимедійні
пристрої, що використовують DLNA / UPnP або Apple AirPlay і
AirPrint, можуть спільно використовуватися юзерами у вашій
інфраструктурі Wi-Fi Aruba. ClearPass спрощує пошук цих
пристроїв і обмін ними.

Наприклад, учитель, який хоче продемонструвати
презентацію з планшета, побачить тільки доступний у
своєму класі дисплей. Він не побачить пристрої на іншій
стороні кампусу. Він також може користуватися порталом
для того, щоб обрати, хто ще може мати доступ до
дисплея — це не дозволяє учням безконтрольно його
займати.
Інший приклад — охорона здоров'я: лікарі можуть легко
проєктувати цифрові зображення, рентгенівські знімки і
МРТ зі своїх iPad на великий екран у будь-якому місці
лікарні. Співпраця з пацієнтами стала ще простішою.
Контекст користувача і розташування є одночасно
засобом безпеки і засобом підтримки.

CLEARPASS ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЗАХИСТ І ЕФЕКТИВНІСТЬ
ДЛЯ ARUBA SD-ФІЛІЇ
При наявності десятків, сотень або навіть тисяч окремих
філій, які необхідно створити, захистити і обслуговувати,
безпека і ефективність є однаково обов'язковими
умовами успіху. Оскільки ClearPass централізовано
встановлює контроль доступу на основі ролей, який
слідує за користувачем або пристроєм через будь-який
тип мережевого підключення, усувається трудомістку
установку й розгортання VLAN і ACL. Протягом декількох
хвилин організації можуть встановити стандартні дозволи
для типових користувачів філій, таких як клієнти,
співробітники та менеджери, а також пристроїв, які
включають системи точок продажів, засоби управління
будівлею і периферійні пристрої. Після визначення
політик ClearPass автоматично відправляє їх в кожне місце
і динамічно адаптує доступ в залежності від стану
пристрою і користувача.
Завдяки вбудованим міжмережевим екранам нового
покоління, глибокої перевірки пакетів і фільтрації
контенту, шлюзи філій Aruba інтерпретують і застосовують
дозволи, призначені для кожної ролі, без необхідності
вносити зміни в мережу вручну. На відміну від інших
рішень для філій, ClearPass працює зі шлюзом філії Aruba
для визначення і застосування політик аж до рівня
додатків — контролю доступу, який є недоступним під час
простої сегментації VLAN. Крім того, ClearPass працює не
тільки з Aruba, але і з більш ніж 140 рішеннями безпеки і
ІТ, включаючи хмарні рішення безпеки від ZScaler, Palo
Alto Networks і Checkpoint, забезпечуючи тим самим
оптимізовану стратегію безпеки.

АДАПТИВНИЙ ФУНДАМЕНТ БЕЗПЕКИ ТА ПОСЛУГ
Забезпечення безперебійної роботи сучасних мобільних
користувачів і швидке впровадження технологій Інтернету
речей створили безліч нових ІТ-задач. Це вимагає планування,
правильних інструментів і міцної основи для гарантування
безпечного доступу в будь-який час і в будь-якому місці до
дротової і бездротової інфраструктури підприємства.
ClearPass розв'язує ці проблеми, надаючи ідентифікацію
пристроїв, контроль політик, автоматизацію робочих процесів
і автоматичний захист від загроз в рамках єдиного
комплексного рішення. Шляхом збору та зіставлення
контекстних даних в реальному часі ClearPass дозволяє вам
визначати політики, які працюють у будь-якому середовищі —
в офісі, на території кампусу або в спортивному парку.
Покращення ClearPass також характеризуються можливістю
розв'язувати проблеми мережевої безпеки, пов'язані з
впровадженням IoT, більш надійною аутентифікацією
мобільних пристроїв і додатків, а також більш глибокою
видимістю інцидентів безпеки. Автоматичний захист від
загроз і інтелектуальні сервісні функції гарантують, що
кожному пристрою будуть надані права доступу до мережі з
мінімальною практичною взаємодією з ІТ-фахівцями.

ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ ДО ТОГО, ЯК ВОНИ ЗМОЖУТЬ
ЗАВДАТИ ШКОДИ
Нові загрози тепер надходять зсередини організації — атаки
за участю зловмисних, скомпрометованих або недбалих
користувачів систем і пристроїв. Організації більше не можуть
дивитися на безпеку так само, як раніше. Машинне навчання
та аналіз поведінки – наступні кроки до вирішення подвійної

Система IntroSpect UEBA від Aruba виявляє невеликі зміни в
поведінці, якщо їх помістити в контекст протягом певного
проміжку часу, який вказує на атаки, що обходяться без
традиційних засобів захисту. Атаки за участю
скомпрометованих користувачів і
хости, як відомо, важко виявити, тому що кібернетичні
злочинці можуть обійти захист периметра, використовуючи
законні облікові дані для доступу до корпоративних
ресурсів. Фішинг, шахрайство, соціальна інженерія та
розповсюдженні шкідливих програм — це лише деякі з
популярних методів, за допомогою яких ці злочинці
отримують корпоративні облікові дані співробітників.
IntroSpect автоматизує виявлення цих атак за допомогою
аналітики. Передові методи, включаючи контрольоване і
неконтрольоване машинне навчання, застосовуються до
даних з мережі та інфраструктури безпеки.
З інтеграцією IntroSpect і ClearPass, точні попередження, що
надаються IntroSpect, означають, що ClearPass може
реагувати заздалегідь визначеними діями на основі політик,
тим самим відсікаючи загрозу до того, як вона завдасть
шкоди.
Ставки є високими, і дивно, що все більше компаній не
використовують безпечний NAC, щоб запобігти нанесенню
можливої шкоди підприємствам зловмисниками зсередини.
Варіантів використання багато — управління підключенням
пристроїв, спрощення BYOD, безпечний гостьовий доступ —
але відповідь завжди один. Понад 7000 клієнтів в 100
країнах світу захистили свою мережу і бізнес з Aruba
ClearPass для кращої видимості, контролю і реагування.

кризи, пов'язаної з більш забезпеченими ресурсами
зловмисниками та недооцінкою операцій із забезпечення
захисту. User and Entity Behavior Analytics, або UEBA, усуває
розрив між видимістю та контролем пристрою і вторинною
загрозою зловмисної поведінки.
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