โซลูชันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนระบบคลาวด์ของ AKAMAI: ข้อมูลโดยย่อของผลิตภัณฑ์

Kona Site Defender
ปกป้องเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน และ API ของคุณจากการหยุดชะงักของระบบ
และการโจรกรรมข้อมูล

รักษาความปลอดภัย API ที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจ สถานะความปลอดภัย และพื้ นที่การโจมตีระบบของคุณ

ภาพรวมโซลูชน
ั
ความไว้วางใจของผู้ใช้บริการที่มต
ี ่อความมั่นคงปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน

และแบรนด์ของคุณ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนกว่าเดิมมาก ความไว้วางใจต่อกา
รดําเนินงาน เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน และความคงสภาพของข้อมูลอาจสูญ

หายได้เมื่อข้อมูลถูกโจรกรรม เพื่อสร้างและรักษาความไว้วางใจ องค์กรต้อง
ลดความเสีย
่ งทั้งทางธุรกิจและการดําเนินงานที่เกิดจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยระดับสูงสุด

Kona Site Defender คือ ไฟร์วอลล์เว็บแอปพลิเคชันชั้นนําที่ใช้งานในระบบ

คลาวด์ ทําหน้าที่ควบคุมการมองเห็นโดยทํางานผ่านแพลตฟอร์ม Akamai

Intelligent Edge ในการป้องกันการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ (DDoS)

การโจมตีเว็บแอปพลิเคชัน และการโจมตีบน API ที่ซับซ้อนสูงสุด เพื่อรักษา
สิ่งที่สําคัญมากที่สุด ซึ่งก็คือ ความไว้วางใจ

Firewall ขัน
้ สูง และระบบข้อมูลภัยคุกคาม
Kona Site Defender ประกอบด้วยชุดข้อกําหนดไฟร์วอลล์เลเยอร์แอปพลิเคชัน
แบบกําหนดค่าไว้ล่วงหน้าทีม
่ ก
ี ารอัปเดตอย่างต่อเนื่องผ่านการศึกษาวิจัยด้าน

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ของ Akamai เครื่องมืออันชาญฉลาดนี้ถูกสร้าง ขึ้นมา
จากส่วนการเรียนรูข
้ องเครื่อง (Machine Learning) และการวิเคราะห์โดย

มนุษย์ (Human Analysis) ที่มรี ะบบตรวจจับขั้นสูงและมีความแม่นยํา สูงสุด
ข้อกําหนดที่ต้ังค่าเองได้และโปรไฟล์ป้องกันภัยคุกคามอัตโนมัติถูกออกแบบ

ประโยชน์ที่ธุรกิจของคุณจะได้รับ
ปกป้องข้อมูลรายได้ ความเชื่อมั่นของลูกค้า และ
คุณค่าของแบรนด์

รักษาประสิทธิภาพการทํางานของ

แอปพลิเคชัน แม้ในภาวะที่กําลังถูกโจมตี
ลดต้นทุนการจัดการอันเกิดจากการเพิม
่ ขึ้นอย่าง
รวดเร็วของทราฟฟิกที่ถูกโจมตี

การรักษาความปลอดภัยให้กับแอปพลิเคชันโดย
อัตโนมัติ ด้วยกระบวนการ CI/CD

ตัดสินใจใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยโดยใช้ข้
อมูล ด้วย Cloud Security Intelligence

ลดภาระในการดูแลผู้ปฏิบัติงานที่มท
ี ักษะด้วย
ระบบ SOCC ของ Akamai

มาให้มค
ี วามยืดหยุ่นและสามารถรองรับการขยายตัวจากปริมาณการใช้งาน

ให้ครอบคลุมพื้นที่เว็บไซต์และ API ทั้งหมด โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การดําเนินงานและสามารถร่นระยะเวลาส่งมอบบริการตามความต้องการให้
เร็วขึ้น

การป้องกัน DDoS ภายในเครือข่ายและเลเยอร์
แอปพลิเคชัน
แพลตฟอร์ม Edge อัจฉริยะทีก
่ ระจายในหลายประเทศทัว
่ โลกของ Akamai ได้รั

บการออกแบบให้เป็น Reverse Proxy ทีส
่ ามารถรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ต 80 และ

443 การโจมตี DDoS ในเลเยอร์เครือข่ายทัง้ หมดจะลดน้อยลงบริเวณขอบทันทีด้
วย Zero-Second SLA การโจมตี DDoS ในเลเยอร์แอปพลิเคชันและการโจมตีผ่

าน API จะถูกตรวจจับด้วย Kona Site Defender ในขณะเดียวกันก็ให้สท
ิ ธิก
์ ารเข้า

ถึงสําหรับผูใ้ ช้ทล
ี่ งทะเบียนแล้วอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ การโจมตี DDoS ทีเ่ กิดขึ้
นกับโครงข่ายเซิรฟ
์ เวอร์ DNS ของคุณยังลดลงได้ดว
้ ยโซลูชน
ั Edge DNS ของ
Akamai

1

Kona Site Defender
ปกป้องเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน และ API ของคุณจากการหยุดชะงักของระบบ และการโจรกรรมข้อมูล

การตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยสําหรับ API โดยอัตโนมัติ
Kona Site Defender จะตรวจสอบทราฟฟิก API ที่ข้ามผ่านแพลตฟอร์ม Akamai โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงรายการ API ที่

ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้าซึ่งรวมถึง API ปลายทาง คุณลักษณะ และข้อกําหนด API การตรวจสอบนี้จะช่วยให้ทีมป้องกันความ
ปลอดภัยสามารถเท่าทันภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถลงทะเบียนรายการ API เพื่อป้องกันได้อย่างสะดวก

Kona Site Defender ช่วยให้โมเดลการป้องกันความปลอดภัยทั้งในเชิงบวกและเชิงลบสามารถปกป้อง API จากการเข้าถึง

ที่เป็นอันตรายได้ รูปแบบการป้องกันความปลอดภัยเชิงลบจะวิเคราะห์และตรวจสอบทราฟฟิกข้อมูล XML และ JSON โดย
อัตโนมัติเมื่อมีการโจมตีแอปพลิเคชัน ในขณะที่รูปแบบเชิงบวกจะอนุญาตเฉพาะทราฟฟิกข้อมูล API ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า
นอกจากนี้ การแจ้งเตือนรายงานและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ยังสามารถสร้างได้ที่ระดับข้อมูล API

การนํามาใช้รว
่ มกับกระบวนการ CI/CD
Kona Site Defender ช่วยให้องค์กรสามารถนํา WAF ที่ใช้ในการป้องกันมาทํางานร่วมกับกระบวนการพัฒนาโดยการจัดกา
รด้านโปรแกรมและเชื่อมโยงระบบควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในช่วงเริม
่ ต้นของวงจรการพัฒนา โดยนักพัฒนา ระบบป้

องกันความปลอดภัย และทีมปฏิบัติการสามารถใช้ API การจัดการที่หลากหลายและอินเตอร์เฟสคําสั่ง (CLI) เพื่อบูรณา

การค่าความปลอดภัยเข้ากับกระบวนการ CI/CD เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดและกระบวนทัศน์รู
ปแบบ "shift left"

“

เราใช้โซลูชน
ั Akamai WAF มาตลอดห้าปีที่ผา่ นมาและโซลูชน
ั นีไ้ ด้สง่ มอบผลลัพธ์ที่เราในฐานะองค์กรต้องการ

“

Kona WAF SaaS ทํางานให้เราได้อย่างไร้ที่ติมานานกว่าสีป
่ .ี ... ระบบของเราไม่เคยหยุดทํางานเลยเมื่อถูกโจมตีทางไซเบอร์

เพื่อปกป้องข้อมูลของเราบริเวณขอบเครือข่าย”

— วิศวกรอาวุโสด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จากภาคอุตสาหกรรมบริการ

ซึ่งแตกต่างจากประสบการณ์เดิมที่เราเคยได้รบ
ั โดยสิน
้ เชิง เว็บไซต์จํานวนมากของเราเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดการโจมตี

และอยูภ
่ ายใต้การโจมตีตลอด 24 ชั่วโมง... ตามรายงานบันทึก”

— หัวหน้าฝ่ายโครงข่าย MCIT จากภาคอุตสาหกรรมการเงิน
ที่มา: Gartner Peer Insights
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ปกป้องเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน และ API ของคุณจากการหยุดชะงักของระบบ และการโจรกรรมข้อมูล

Features
แอปพลิเคชันไฟร์วอลล์ - โหมดการทํางานสองโหมดทั้งในรูปแบบการจัดการด้วยตนเองและการจัดการโดย Akamai

ทําให้ระบบมีความยืดหยุ่นสูงสุดและครอบคลุมการทํางานทั้งหมดของระบบ โหมดการจัดการด้วยตนเอง (Kona Rule

Set) จะควบคุมขอบเขตความปลอดภัยที่สามารถกําหนดค่าได้เอง ในขณะที่โหมดการจัดการโดย Akamai (กลุ่มป้องกัน
การโจมตีอัตโนมัติ) จะช่วยขจัดความจําเป็นในการกําหนดค่าและการอัปเดตข้อกําหนดทั้งหมด ไม่เพียงเท่านี้ ข้อกํา

หนดที่จัดการโดย Akamai ยังมีโลจิกตรวจจับขั้นสูงที่ปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกตามลักษณะคําขอที่ส่งเข้ามา ตัวเลือก

โหมดการจัดการทั้งสองนี้ช่วยให้องค์กรสามารถปกป้องแอปพลิเคชันและ API ได้มากขึ้นถึง 50% และใช้ความพยายาม
ในการจัดการน้อยลง 50%

การป้องกันการโจมตี DoS (การควบคุมอัตราคําขอ) - ป้องกันอัตราคําขอและการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ (DoS)
ที่มากเกินไปผ่านการตรวจสอบและการควบคุมอัตราคําขอ ผู้บุกรุกจะถูกปิดกั้นโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเข้าถึง
ข้อมูลบริเวณต้นกําเนิดของเว็บไซต์

การวิเคราะห์ข้อมูลการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยทางเว็บไซต์ข้ันสูง - เข้าถึงข้อมูลการโจมตีจากระยะไกลโดย

ละเอียดและการวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยเพื่อประเมินว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างเพื่อปรับปรุงระบบ
ป้องกันความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการกําหนดค่าที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

Network (IP/Geo) Edge Firewall - การควบคุม IP/Geo ช่วยให้คุณสามารถปิดกั้นหรืออนุญาตทราฟฟิกที่มาจาก IP
ซับเน็ต หรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์จําเพาะ วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถปิดกั้นคําขอที่เป็นอันตรายจากที่อยู่ IP หรือทราฟฟิก
เฉพาะจาก The Onion Router (Tor) ที่แฮกเกอร์ใช้ซ่อนตัวตน

Open APIs และ CLI - สามารถเข้าถึง แก้ไข และตรวจสอบการกําหนดค่าความปลอดภัยได้โดยสมบูรณ์ Open API
และ CLI ทําให้คุณสามารถบูรณาการการทํางานและปรับตั้งค่าตามข้อกําหนดของคุณเองได้อย่างอิสระ

ข้อกําหนดทีต
่ ้ังค่าเองได้ - Kona Site Defender นําเสนอโปรแกรมสร้างข้อกําหนดที่สามารถตั้งค่าได้เองอย่างรวดเร็ว

และง่ายดาย โดยนํามาใช้เพื่อจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานหรืออุดช่องโหว่
เว็บไซต์ใหม่ได้ทันที

การโต้ตอบ - สร้างและส่งข้อความโต้ตอบได้หลากหลายวิธี รวมถึงการโต้ตอบที่กําหนดขึ้นเองทั้งหมด คุณสามารถส่งข้อ

ความแจ้งข้อผิดพลาด ส่งแบรนด์เพจที่มโี ลโก้ของคุณเอง หรือกําหนดและส่งข้อความตอบกลับแบบ HTML, XML หรือ
JSON ตามความต้องการของคุณ

โหมดการประเมิน - ประเมินข้อกําหนด WAF ใหม่หรืออัปเดตข้อกําหนดได้อย่างง่ายดายเกี่ยวกับทราฟฟิกในขณะนั้น

ควบคู่ไปกับการป้องกันที่ใช้งานอยู่เพื่ออัปเกรดระบบป้องกันล่าสุด แม้ว่า Akamai จะอัปเดตข้อกําหนด WAF อย่าง
โปร่งใสและต่อเนื่อง แต่คุณก็ยังเป็นผู้ควบคุมการประเมินและเป็นผู้เปิดการใช้งานระบบโดยสมบูรณ์

ประสิทธิภาพและการส่งมอบข้อมูล – สามารถรองรับการขยายตัวได้อย่างราบรื่นเพื่อให้เป็นไปตามปริมาณทราฟฟิก

เนื่องจากปริมาณทราฟฟิกนั้นจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา สามารถกระจายเนื้อหาไปยัง CPU และหน่วยความจําได้

ตามความ ฃต้องการ สามารถส่งเนื้อหาแคชจากขอบเครือข่าย และสามารถดําเนินการป้องกันได้อย่างต่อเนื่องโดยที่
ระบบไม่หยุดชะงักเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งมอบข้อมูล
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Defender

ปกป้องเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน และ API ของคุณจากการหยุดชะงักของระบบ และการโจรกรรมข้อมูล
การรายงาน - เครื่องมือรายงานความปลอดภัยของเว็บไซต์จะคอยตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบป้องกันของ
คุณอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถสร้างรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบกิจกรรมประจําวัน โดยสามารถตรวจสอบการ
โจมตีตามประเภทและนโยบายด้านความปลอดภัย และสามารถดูรายงานเกี่ยวกับ API เป้าหมาย ทราฟฟิก DoS และ
ข้อมูลต่าง ๆ

การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ - สร้างการแจ้งเตือนทางอีเมลแบบเรียลไทม์โดยใช้ตัวกรองแบบคงทีแ
่ ละข้อจํากัดทีส
่ ามารถ
กําหนดค่าได้อย่างง่ายดายเพื่อแจ้งไปยังผูร้ บ
ั ที่กําหนดไว้

Site Shield - เลเยอร์ปอ
้ งกันเพิม
่ เติมช่วยป้องกันไม่ให้ผโู้ จมตีขา้ มผ่านระบบป้องกันบนคลาวด์หรือวางเป้าหมายการ
โจมตีไปที่โครงข่ายต้นทางของคุณ

SIEM Integration - ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คณ
ุ สามารถใช้แอปพลิเคชัน SIEM ได้ท้ังในสถานทีต
่ ิดตั้งระบบ

และผ่านระบบคลาวด์ เช่น Splunk, QRadar, ArcSight เป็นต้น

่ ๆ เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพการป้องกัน
โซลูชน
ั อืน
ชื่อเสียงของลูกค้า - ระบบการให้คะแนนชื่อเสียงอัจฉริยะจะขึ้นอยูก
่ ับการพิจารณาของ Akamai เกีย
่ วกับพฤติกรรม
(Behavior) ก่อนหน้าของที่อยู่ IP ส่วนบุคคลและที่อยู่ IP ที่ใช้รว
่ มกัน

ระบบจัดการบอต - ตรวจจับ ระบุ จัดหมวดหมู่ และจัดการบอตทีเ่ ข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ อัลกอริธม
ึ การเรียนรูข
้ องระบบ

ใช้การส่งข้อมูลพฤติกรรมระยะไกลทั้งของบอตและของมนุษย์เพื่อให้บอตดีผา่ นไปได้ ในขณะเดียวกันก็หยุดบอตทีเ่ ป็น
อันตรายและอาจโจมตีคณ
ุ ได้ เช่น การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและการโจรกรรมข้อมูลบัญชีสว
่ นบุคคล เป็นต้น

บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทีต
่ ้องบริหารจัดการ - ออฟโหลดหรือเสริมระบบจัดการความปลอดภัย การตรวจสอบ
และลดภัยคุกคาม ผ่านการดําเนินงานโดยผูเ้ ชีย
่ วชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยของ Akamai

ระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของหน้าเว็บไซต์ - ปกป้องเว็บไซต์จากการคุกคาม JavaScript เช่น การสกิมมิงเว็บไซต์
การโจมตีในรูปแบบ Formjacking และการโจมตีจากกลุ่ม Magecart โดยการอุดแหล่งที่มาที่มช
ี อ
่ งโหว่ คอยตรวจจั
บพฤติกรรมที่นา่ สงสัย และปิดกั้นกิจกรรมที่เป็นอันตราย

Akamai เพิม
่ ความปลอดภัยและมอบประสบการณ์ดิจิทัลแก่บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งทั่วโลก แพลตฟอร์มอัจฉริยะของ Akamai สามารถใช้งานได้รอบด้าน ไม่ว่า
จะภายในองค์กรหรือในระบบคลาวด์ทําให้ลก
ู ค้าและธุรกิจของคุณสามารถดําเนินกิจการได้ด้วยความรวดเร็ว ฉลาด และปลอดภัย Akamai สนับสนุนแบรนด์ช้น
ั นํา
ทั่วโลกเพื่อช่วยให้แบรนด์เหล่านั้นเห็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันผ่านโซลูชน
ั ที่รวดเร็วที่สามารถเพิม
่ พลังโครงข่ายมัลติคลาวด์ของตนได้ นอกจากนี้ Akamai ยังช่วย
ให้ผใู้ ช้งานสามารถควบคุมการตัดสินใจ การใช้แอปพลิเคชัน และประสบการณ์ของลูกค้าได้มากกว่าสิง่ ใด และช่วยขจัดการโจมตีและภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Edge Security ระบบเพิม
ั การส่งมอบสื่อวิดีโอของ Akamai จะไม่
่ ประสิทธิภาพการใช้งานผ่านเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบองค์กร และโซลูชน
สามารถดําเนินงานได้หากไร้ระบบบริการลูกค้า ระบบวิเคราะห์ และการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง หากต้องการทราบว่าทําไมแบรนด์ช้น
ั นําทั่วโลกจึงไว้วางใจ
Akamai
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