
Streszczenie

Aby realizować cele biznesowe w oparciu o mobilnych i 

zdalnych pracowników, potrzeba bezpiecznego mobilnego 

dostępu. Jednakże osiągnięcie równowagi pomiędzy 

bezpieczeństwem, dostępem i wydajnością nie jest łatwym 

zadaniem. Najlepsze praktyki w utrzymaniu chronionego 

mobilnego personelu zakładają zapewnienie wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa, niezawodnej łączności i dużej 

wydajności. W tym artykule w syntetyczny sposób 

przedstawiamy kroki, jakie trzeba wykonać na drodze do 

osiągnięcia najlepszych praktyk.

 

Wprowadzenie

Coraz więcej organizacji zapewnia swoim pracownikom 

mobilność, pracę w domu i elastyczny czas pracy. W 

osiąganiu celów biznesowych dzięki mobilnemu i zdalnemu 

personelowi nigdy wcześniej nie była tak ważna wydajna i 

niezawodna usługa bezpiecznego dostępu. Kluczowym 

elementem w zapewnianiu niezawodnego dostępu 

mobilnego jest dbanie o aktualizację zabezpieczeń, 

jednakże to zadanie może zakłócać usługę i wydajność jej 

użytkowników. Organizacje muszą utrzymywać elastyczne 

środowisko pracy bez utraty jego dostępności, co może być 

złożone, kosztowne i czasochłonne.

Krótki opis rozwiązania: 
najlepsze praktyki 
bezpiecznego dostępu mobilnego

Jak utrzymać stale aktualną, niezawodną i szybką platformę dostępową?



W radzeniu sobie z tymi wyzwaniami 

rozsądnym podejściem będzie:

ź Ograniczenie usług lub 

infrastruktury do jak najmniejszej 

liczby produktów

ź Ocena, gdzie występuje nakładanie 

się funkcji

ź Zwrócenie uwagi na wszelkie 

zbędne i nadmiarowe technologie

ź Wybór rozwiązania, które spełnia 

wszystkie wymagania przy 

minimalnym koszcie wdrożenia

Kryteria wyboru usługi dostępu 

mobilnego mogą obejmować takie 

funkcje, jak: globalne równoważenie 

obciążeń, VPN i usługi 

uwierzytelniania, a także wysoce 

konfigurowalna i szczegółowa kontrola 

dostępu. Niezbędna będzie również 

możliwość automatycznego 

utrzymania i wprowadzania poprawek 

bezpieczeństwa.

Najlepsze praktyki dostępu mobilnego 

wymagają, aby wybrane rozwiązanie:

ź Było stale aktualne

ź Utrzymywało wysoką dostępność i 

niezawodność

ź Zapewniało dużą wydajność i małe 

opóźnienia

Zapewnianie stałej aktualizacji

Poprawki programowe i utrzymanie to 

podstawa nie tylko w zapewnianiu 

dostępności nowych funkcjonalności 

lub zwiększaniu stabilności, ale także 

w minimalizowaniu ryzyka podczas 

eksploatacji rozwiązania. Aby być stale 

na bieżąco, dział IT często 

przeprowadza wiele manualnych 

czynności, wprowadzając 

poszczególne komponenty 

infrastruktury w tryb utrzymania, 

dzięki czemu mogą one funkcjonować 

bez zakłócania trwających sesji. 

Chociaż minimalizuje się w ten sposób 

wpływ na użytkowników, to takie 

postępowanie jest podatne na błędy i 

może być trudne w zarządzaniu, gdy 

coś pójdzie niezgodnie z planem. 

Lepszym podejściem jest 

zautomatyzowanie tych procedur z 

walidacją niezawodności, czego 

efektem będzie ograniczenie 

potencjalnych szkód. Dzięki 

dynamicznemu przenoszeniu sesji 

użytkowników między węzłami można 

bez utraty usług zaplanować okna 

serwisowe w środku dnia, bez 

konieczności przydzielania personelu 

technicznego do pracy w środku nocy.

Utrzymanie wysokiej dostępności i 

niezawodności

Przed klientami dążącymi do 

wyeliminowania wszystkich 

pojedynczych punktów awarii stoi to 

samo wyzwanie - jak w razie potrzeby 

zapewnić przełączanie pomiędzy 

redundantnymi komponentami. I nie 

ma znaczenia, czy infrastruktura 

znajduje się w jednym centrum danych, 

czy w rozproszonym geograficznie 

środowisku. Pomyślne zapewnienie 

wysokiej dostępności usługi wymaga 

usunięcia złożoności w największym 

możliwym stopniu.

Prostota zaczyna się od pełnej 

widoczności wzorców ruchu i 

zachowania oraz zużycia zasobów. 

Konieczna jest również deduplikacja i 

narzędzia do przekierowywania sesji 

użytkowników. Ponadto niezawodność 

usługi wymaga przewidywania 

zachowania systemu. Wiarygodne 

przewidywanie efektów działania 

usługi, przełączania awaryjnego lub 

powrotu po awarii to bardziej sztuka 

niż nauka. W zwiększaniu 

niezawodności predykcyjnej kluczowe 

jest, by zautomatyzowane rozwiązanie 

rozpoznawało, gdzie i kiedy 

zapotrzebowanie jest największe, oraz 

zapewniało wystarczającą pojemność 

do zaspokojenia zmieniających się 

potrzeb.

Zapewnienie dużej wydajności i 

małych opóźnień

Źle działająca aplikacja może znacznie 

obniżyć wydajność personelu i 

ograniczyć jego zapał do pracy. 

Zawieszające się ekrany i przerywane 

połączenia frustrują użytkowników 

końcowych, co prowadzi do większej 

od akceptowalnej liczby połączeń z 

działem obsługi technicznej i spadku 

produktywności pracowników. 

Zbadanie i rozwiązywanie problemów 

z wydajnością zwykle wymaga dużo 

czasu. 

Niezwykle ważne jest płynne i 

dynamiczne przenoszenie sesji 

użytkownika do bramy o najwyższej 

wydajności i najniższym obciążeniu. 

Można to osiągnąć poprzez 

geolokalizacyjne mapowanie 

użytkowników do ich najbliższego 

dostępnego punktu wejścia i 

zapewnienie płynnego przenoszenia 

sesji wraz z nimi. Po potwierdzeniu, że 

brama nie stanowi wąskiego gardła, 

dział IT może poświęcić swój czas 

diagnozowaniu problemów z innymi 

komponentami infrastruktury.

Podsumowanie

Najlepsze praktyki bezpieczeństwa 

mobilnego obejmują automatyzację 

utrzymania, minimalizowanie 

złożoności i dynamiczne przenoszenie 

sesji użytkowników. Na szczęście 

istnieje rozwiązanie, które pomoże 

Wam wdrożyć mobilny dostęp zgodnie 

z powyższymi wymogami. Dzięki 

wyjątkowemu podejściu do globalnej 

wysokiej dostępności (G-HA) firmy 

SonicWall możliwe jest odejście od 

tradycyjnego paradygmatu usuwania 

pojedynczych punktów awarii. W 

rezultacie dział IT może zapewnić 

nieprzerwane działanie usługi. Więcej 

informacji o tym, jak skutecznie można 

utrzymywać niezawodne środowisko 

bezpiecznego dostępu przy braku 

przestojów, można znaleźć na stronie 

www.sonicwall.com/products /secure-

mobile-access.

Wysoka dostępność 

wymaga przełączania 

między nadmiarowymi 

komponentami 

infrastruktury, kiedy 

tylko jest to wymagane.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.sonicwall.com

http://www.sonicwall.com/

	Strona 1
	Strona 2

