CMC Web Application Firewall
(WAF)
Bảo vệ ứng dụng web trước các mối đe dọa, các cuộc tấn công, tích hợp công nghệ CMC SOC AI
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Tường lửa ứng dụng web CMC (CMC WAF) là một phần của bộ bảo đảm an toàn thông tin do CMC CS
cung cấp cho các doanh nghiệp, dịch vụ tích hợp trên cloud bảo vệ trang web, các API trước các cuộc tấn
công, các mối đe dọa đã từng hoặc chưa từng được biết đến bằng các công cụ ruleset mạnh mẽ được tính
hợp trí tuệ nhân tạo AI giúp nâng cao hiệu năng hoạt động.

Lợi ích khách hàng
Bảo vệ 24/7 ứng dụng, website trước các mối đe
dọa thuộc top 10 OWASP bao gồm Cross-site
Scripting và SQL Injection.

Giao diện dashboard dễ dàng quản lý hoạt động
của ﬁrewall, trafﬁc mạng.

Ứng dụng công nghệ AI và Machine Learning
giúp phát hiện các mối đe dọa tức thì.

Dễ dàng tùy chỉnh các bộ quy tắc (rule) cho
ﬁrewall phù hợp với đặc thù của khách hàng.

Dễ dàng mở rộng quy mô do được tích hợp trên
cloud.

Tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ
PCI-DSS dành cho các ngân hàng.

Tính năng nổi bật
Bảo vệ ứng dụng (Application protection)
CMC WAF bảo vệ website trước top 10 mối đe dọa của
OWASP bao gồm Cross-Site Scripting (XSS) và SQL
Injection.
Bảo vệ website trước các cuộc tấn công DDoS tầng ứng
dụng (layer 7): Tất cả lưu lượng truy cập đến được thống kê
liên tục và nếu vượt quá ngưỡng sẽ được kiểm tra để xác
minh nó đến từ con người.
Virtual patching vulnerabilities: CMC WAF tạo ra một lá
chắn ảo giúp bảo vệ website trước các nguy cơ bị tấn công
trong khi các lỗ hổng thực sự đang vá.
HTTPS/SSL qua WAF: Bảo mật liên tục việc truyền dữ liệu
giữa người quản trị và người dùng, sử dụng các chứng chỉ
SSL (SSL Certiﬁcates) của WAF.

Tập quy tắc (rule) mạnh mẽ, dễ dàng tùy chỉnh

Phát hiện hành vi bất thường sử dụng AI

CMC CS liên tục nghiên cứu và cải thiện việc phát hiện và giảm
thiểu nguy cơ đến từ các mối đe dọa. Ngoài ra, CMC WAF cho
phép người dùng có thể thêm các quy tắc tùy chỉnh của riêng
mình hoặc bật / tắt các quy tắc bất kỳ sẵn có.

Cải thiện khả năng phát hiện các mối đe dọa mới và các lỗ
hổng zero-day bằng cách tận dụng công nghệ mô hình
chủ đề (topic modeling) được hỗ trợ bởi CMC SOC AI để
phát hiện các yêu cầu ứng dụng bất thường và xác định
xem chúng có phải là mối đe dọa hay không.

Giám sát thời gian thực & Phân tích

CMC Threat Intelligence

CMC WAF cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về lưu
lượng truy cập web và các sự kiện bảo mật.

Threat Intelligence là một cơ sở dữ liệu về các mối đe dọa,
điểm yếu có thể bị khai thác trên không gian mạng. CMC
TI được nghiên cứu, phát triển và tối ưu bởi các chuyên gia
của CMC CS, giúp giảm tỉ lệ phát hiện sai (false positive),
giúp tiết kiệm thời gian cho hoạt động quản lý.

Định vị địa lý
Trafﬁc theo thời gian thực
Phân tích sự kiện bảo mật

CMC WAF sử dụng CMC TI giúp hỗ trợ phát hiện, ngăn
chặn các mối đe dọa tấn công vào website.

Cơ chế hoạt động
CMC WAF cung cấp giải pháp bảo vệ liên tục cho website và các ứng dụng sử dụng cơ chế phân tích
trafﬁc mạng và chỉ cho phép các yêu cầu truy cập hợp lệ thông qua.
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Thông số kỹ thuật
CMC WAF on-premise
Đối với khách hàng không sử dụng Cloud của CMCTelecom, CMCCS sẽ triển khai WAF trên máy chủ ở phía khách hàng.
CMCCS cung cấp 3 gói ứng với thông số kỹ thuật trong bảng dưới đây:
Gói 1 (10 Gbps Throughput)
Throughput

10 Gbps

MINIMUM REQUIREMENTS PER PHYSICAL HOST
VMware Hypervisor

ESX/ESXi 4.x/5.x/6.x

Hyper-V Hypervisor

Microsoft Hyper-V 2012/2016

KVM, Virtualbox, XEN
Processor

Dual core server Intel VTx or AMD-V

HTTP Transactions Per Second

190,000

HTTP Connections Per Second

70,000

HTTPS Transactions Per Second

70,000

Concurrent Connections

2.8M

Backend Servers Supported

300-600

Gói 2 (1 Gbps Throughput)
Throughput

1 Gbps

MINIMUM REQUIREMENTS PER PHYSICAL HOST
VMware Hypervisor

ESX/ESXi 4.x/5.x/6.x

Hyper-V Hypervisor

Microsoft Hyper-V 2012/2016

KVM, Virtualbox, XEN
Processor

Dual core server Intel VTx or AMD-V

HTTP Transactions Per Second

180,000

HTTP Connections Per Second

30,000

HTTPS Transactions Per Second

50,000

Concurrent Connections

1.8M

Backend Servers Supported

150-300

Gói 3 (200 Gbps Throughput)
Throughput

200 Gbps

MINIMUM REQUIREMENTS PER PHYSICAL HOST
VMware Hypervisor

ESX/ESXi 4.x/5.x/6.x

Hyper-V Hypervisor

Microsoft Hyper-V 2012/2016

KVM, Virtualbox, XEN
Processor

Dual core server Intel VTx or AMD-V

HTTP Transactions Per Second

30,000

HTTP Connections Per Second

10,000

HTTPS Transactions Per Second

12,000

Concurrent Connections

500,000

Backend Servers Supported

10-25

CMC WAF on-cloud
Đối với khách hàng đang sử dụng Cloud của CMC Telecom, CMCCS tích hợp WAF trên Cloud và cung cấp theo 3 gói dịch vụ
với các thông số kỹ thuật như sau:
Gói 1 (200 Mbps Throughput)
Virtual Cores

2

Throughput

200 Mbps

HTTP Connections per Second

7,000

HTTPS Requests per Second

7,000

Gói 2 (400 Mbps Throughput)
Virtual Cores

4

Throughput

400 Mbps

HTTP Connections per Second

10,000

HTTPS Requests per Second

10,000

Gói 3 (750 Mbps Throughput)
Virtual Cores

8

Throughput

7500 Mbps

HTTP Connections per Second

14,000

HTTPS Requests per Second

14,000

CMC Cyber Security là công ty thành viên thuộc Tập đoán CMC – Tập đoàn Công nghệ Top 2 tại Việt Nam. CMC Cyber Security tự
hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển các sản phẩm phần mềm và dịch vụ an ninh an toàn thông tin.
Giải pháp

Dịch vụ

Giám sát và phòng thủ mã độc tập trung (CMDD)

Đánh giá bảo mật (Penetration Testing/ Security Audit)

Phòng thủ mã độc mã hóa dữ liệu (CMC CryptoShield)

Đánh giá và cấp chứng chỉ PCI-DSS

Trung tâm giám sát an toàn thông tin SOC

Giám sát, phân tích và xử lý sự cố ANATTT

Phần mềm chống mã độc miễn phí cho cá nhân CMC Anti-Virus

Ứng cứu sự cố mã độc mã hóa dữ liệu

Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC Cyber Security
Tòa nhà CMC, 11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 1900571244

www.cmccybersecurity.com

