เพิ่มความคุ้มค่ าในการลงทุนด้ านเทคโนโลยีตรวจสอบภัยคุกคามด้ วย F5 SSL ORCHESTRATOR
“ความท้ าทาย” จากงานวิจยั ล่าสุดของ F5 Labs พบว่า กว่า 68% ของมัลแวร์ ที่ตดิ เชื ้อผ่านการโจมตีแบบฟิ ชชิ่ง
นันมั
้ กซ่อนตัวด้ วยการเข้ ารหัส ทาให้ เครื่ องมือในการตรวจสอบด้ านความปลอดภัยอย่างเช่นไฟร์ วอลล์แบบ Next-Gen,
ระบบป้องกันการบุกรุก, ระบบป้องกันข้ อมูลรั่วไหล รวมทังทู
้ ลอื่นๆ ต่างมีปัญหากับการตรวจทราฟฟิ คแบบ SSL/TLS มากขึ ้น
เรื่ อยๆ ในบางกรณีนนั ้ เครื่ องมือเหล่านี ้กลับทาให้ เกิดความล่าช้ าจากการที่ต้องมาคอยถอดรหัสและเข้ ารหัสใหม่อีกครัง้ บน
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมจานวนมาก นอกจากนี ้ การขาดระบบจัดการทราฟฟิ คเข้ ารหัสจากศูนย์กลางก็ทาให้ เปลือง
ทรัพยากรเป็ นอย่างมากเวลาที่จาเป็ นต้ องแก้ ไขการตังค่
้ าต่างๆ
68% ของมัลแวร์ ท่ แี พร่ เชือ้ เข้ ามาผ่ านการโจมตีแบบหลอกลวง ต่ างซ่ อนอยู่ภายใต้ การเข้ ารหัสทัง้ สิน้
“โซลูช่ ัน F5 SSL Orchestrator” ทาให้ ผ้ ูใช้ ม่ ันใจได้ ว่า ทราฟฟิ คที่เข้ ารหัสนัน้ สามารถถอดรหัสออกมา
ตรวจสอบตามมาตรการด้ านความปลอดภัย และเข้ ารหัสใหม่ ได้ อย่ างต่ อเนื่อง ทาให้ คุณสามารถเรียกความคุ้มค่ า
กลับมาได้ มากที่สุดจากการลงทุนใช้ เทคโนโลยีการตรวจสอบด้ านความปลอดภัย ช่วยป้องกันอันตรายทังขาเข้
้ าและ
ขาออกอันได้ แก่ การใช้ ประโยชน์จากช่องโหว่ , การ Callback, และการจารกรรมข้ อมูล F5 SSL Orchestrator ยังมีฟีเจอร์ ที่
นอกเหนือจากความสามารถในการมองเห็นอีก ไม่วา่ จะเป็ นการเชื่อมต่อบริการต่างๆ แบบไดนามิก และการจัดทิศทางทราฟ
ฟิ คตามโพลิซีที่กาหนด ทาให้ ได้ การจัดการแบบอัจฉริยะในรูปของ Context-Based บนทราฟฟิ คแบบเข้ ารหัส ทาให้ คณ
ุ
สามารถจัดการการไหลของทราฟฟิ คเข้ ารหัสได้ อย่างละเอียดรอบด้ าน ครอบคลุมทุกกระบวนการด้ านความปลอดภัย เพื่อให้
ได้ ทงความพร้
ั้
อมในการให้ บริการ และประสิทธิภาพสูงสุด
ด้ วยการออกแบบเพื่อให้ ผสานกับสถาปัตยกรรมที่ใช้ งานอยู่ และปรับตัวเข้ ากับการเปลี่ยนแปลงได้ ง่าย รวมทัง้
ความสามารถในการจัดการถอดรหัส /เข้ ารหัสทราฟฟิ ค SSL/TLS ได้ จากศูนย์กลาง ทาให้ F5 SSL Orchestrator สามารถนา
เทคโนโลยีการเข้ ารหัส SSL ล่าสุดมาใช้ กบั ทัว่ ทังโครงสร้
้
างพื ้นฐานด้ านความปลอดภัยของคุณ
SSL Orchestrator ทางานร่วมกับเครื่ องมือตรวจสอบด้ านความปลอดภัยของแบรนด์อื่นได้ เป็ นอย่างดี โดย
รองรับโครงสร้ างเครื อข่ายและโปรโตคอลที่หลากหลาย โดยมีทางพาร์ ทเนอร์ หลักที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ (ด้ านบน) คอยให้ คาแนะนา
ในการวางระบบ
จุดเด่ นสาคัญ
• ให้ ความสามารถในการมองเห็นทราฟฟิ ค SSL/TLS พร้ อมฟั งก์ชนั่ การถอดรหัส /เข้ ารหัสจากศูนย์กลางเพื่อ
ตรวจสอบข้ อมูลผ่านเครื่ องมือด้ านความปลอดภัยที่หลากหลาย พร้ อมเข้ ารหัสทราฟฟิ คของผู้ใช้ ใหม่ที่สง่ ออกไปยัง
อินเทอร์ เน็ตและแอพพลิเคชัน่ บนเว็บ ทาให้ ตรวจสอบด้ านความปลอดภัยได้ อย่างครอบคลุม

• สามารถถอดรหัสได้ มีประสิทธิภาพสูงสาหรับทราฟฟิ ค SSL/TLS ทังขาเข้
้ าและขาออก ช่วยให้ ตรวจสอบด้ าน
ความปลอดภัยเพื่อตรวจจับอันตราย และหยุดยังการโจมตี
้
ได้
• เชื่อมต่ออุปกรณ์ความปลอดภัยหลายตัวเข้ าด้ วยกันแบบไดนามิก พร้ อมตรวจสอบและปรับขนาดของระบบ
ได้ อย่างอิสระ รวมทังจั
้ ดการด้ านการถอดรหัสอย่างชาญฉลาดบนการเชื่อมต่อด้ านความปลอดภัยที่ครอบคลุมทังหมดผ่
้
าน
เอนจิ ้นการแยกประเภทข้ อมูลตามเนื ้อหา ลดค่าใช้ จา่ ยในการบริหารจัดการได้ พร้ อมทังท
้ าให้ ใช้ ทรัพยากรด้ านความ
ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
• รวมแพลตฟอร์ มเป็ นหนึง่ เดียวสาหรับการตรวจสอบแบบยูนิฟายด์ สาหรับโปรโตคอลเข้ ารหัสแบบ Next-Gen
ให้ ความยืดหยุน่ มากที่สดุ ลดผลกระทบที่เกิดกับสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ และป้องกันจุดบอดด้ านความปลอดภัยใหม่ๆ
• ผสานการทางานร่วมกับสถาปัตยกรรมที่ซบั ซ้ อนมากที่สดุ ได้ อย่างยืดหยุน่ รวมศูนย์กลางของหน้ าที่การ
ถอดรหัส/เข้ ารหัส SSL และให้ เทคโนโลยีการเข้ ารหัสใหม่ลา่ สุดกับทัว่ ทังโครงสร้
้
างพื ้นฐานด้ านความปลอดภัย
• ให้ การทางานด้ านความปลอดภัยที่ปรับตัวเข้ ากับขนาดของระบบได้ มีความพร้ อมในการให้ บริการระดับสูง
จากความสามารถที่ดีที่สดุ ที่มีเฉพาะใน F5 เท่านันอย่
้ างการแบ่งโหลด, ตรวจสอบสถานะ, และการแบ่งเบาโหลดงานด้ าน
SSL
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SSLO สามารถเยี่ยมชมได้ ที่ f5.com/products/security/ssl-orchestrator
สนใจรับการอบรมสาธิตผลิตภัณฑ์ SSLO ณ ที่ทางานของท่าน สามารถกรอกข้ อมูลในฟอร์ มด้ านล่างนี ้ เพื่อนัด
หมายวัน เวลา ที่ทา่ นสะดวก
https://interact.f5.com/2019ALLSSECSSLODemandGenDemoDayCampaignTH.html#

