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Twój system ochrony sam
wymaga ochrony
Wiele nowoczesnych systemów fizycznej kontroli dostępu jest opartych na protokole
IP, obsługiwanych przez inteligentne oprogramowanie i zdolnych do przetwarzania
dużych ilości danych. Zapewnia to większą funkcjonalność, elastyczność,
skalowalność i możliwości integracji. Oznacza to również, że są one częścią sieci
informatycznej, dlatego tak ważna jest ich ochrona i modernizacja – podobnie jak
innych systemów informatycznych.

W jaki sposób Twój system kontroli dostępu fizycznego może zostać
zaatakowany przez cyberprzestępców?
Cyberprzestępczość z dnia na dzień staje się coraz bardziej wyrafinowana i przybiera różne
formy. Może to być na przykład pozyskiwanie danych przesyłanych między urządzeniami lub
manipulowanie nimi w celu ujawnienia, kto, gdzie i kiedy ma dostęp. Może też chodzić o zbieranie
danych z kart dostępu, a następnie kopiowanie ich lub klonowanie.
Idąc o krok dalej, cyberprzestępcy mogą wykraść czyjeś dane uwierzytelniające, aby zalogować
się do oprogramowania jego systemu kontroli dostępu. Po zalogowaniu się mogą aktywować
niepożądany dostęp do wszystkich rodzajów drzwi i miejsc. Uzyskując dostęp do Twojej bazy
danych, mogą manipulować zdarzeniami, które pokazują, co oni lub inni robili, a nawet usuwać je.

Co możesz zrobić, aby chronić swój system kontroli dostępu fizycznego?
Nikt nie może powiedzieć, że coś jest w 100% cyberbezpieczne, ale zdecydowanie lepiej jest
zapobiegać niż leczyć. Główne środki to cyberbezpieczeństwo sprzętu i oprogramowania
do kontroli dostępu, A także pamięci masowych oraz sposobu, w jaki dane są udostępniane
i przekazywane – nie tylko w obrębie jednego budynku, lecz także na poziomie krajowym
i międzynarodowym.
Do systemów kontroli dostępu fizycznego opartych na protokole IP zwykle podłączonych
jest wiele różnych komponentów, dlatego ważne jest, aby każdy z nich był chroniony przed
cyberatakami – od kart po kamery, czytniki, bazy danych, kontrolery i inne.
Bardzo ważne jest również opracowanie przejrzystej polityki bezpieczeństwa w zakresie
korzystania z systemu kontroli dostępu fizycznego i zarządzania nim. Powinna ona obejmować
elementy bezpieczeństwa cybernetycznego i wymuszać stosowanie silnych haseł, zmienianych
po upływie określonej liczby dni. Trzeba również mieć politykę bezpieczeństwa dla innych
urządzeń opartych na protokole IP, takich jak kamery, ponieważ najsłabsze ogniwo decyduje
o sile całego łańcucha.
Również pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wszyscy znamy
przykłady ostrzeżeń, aby nie klikać linków w podejrzanych wiadomościach e-mail. Ale jak
rozpoznać te wiadomości, skoro z dnia na dzień stają się coraz bardziej wyrafinowane?

Różne profile zagrożeń, różne poziomy bezpieczeństwa
Wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa zależą od branży oraz poszczególnych firm
lub organizacji. Wymaga to zasobów i inwestycji, więc ważne jest, aby znaleźć odpowiednią
równowagę dla swojej firmy.
Dlatego nasz system kontroli dostępu AEOS zapewnia kontrolę nad bezpieczeństwem, dzięki
czemu użytkownik może określić, które elementy systemu mają być zabezpieczone i na jakim
poziomie. Można również zabezpieczyć komunikację pomiędzy wszystkimi komponentami oraz
dostęp do interfejsu użytkownika systemu AEOS. A ponieważ cyberbezpieczeństwo staje się
coraz ważniejsze dla organizacji, można zwiększyć poziom ochrony systemu AEOS.

Główne wyzwania związane
z zabezpieczeniem czytników
Zabezpieczając czytnik, będziesz mieć do czynienia z dwoma wyzwaniami:

Zabezpieczenie
komunikacji
pomiędzy
czytnikiem kart
a kontrolerem

Przechowywanie
danych karty
w bezpiecznym
miejscu

Jak pomagamy sprostać tym wyzwaniom?
System AEOS jest bezpieczny z założenia
System AEOS został zaprojektowany tak, aby z założenia był bezpieczny i pewny. Każda instalacja jest
zaszyfrowana, więc system AEOS z nawiązką spełnia wymagania wielu organizacji w zakresie kontroli
dostępu. Jeśli jednak poufne dane kart będą przechowywane w czytniku kart na zewnętrznej stronie
drzwi, istnieje potencjalne ryzyko. Czytniki zawierające poufne dane kart mogą zostać wykorzystane
przez cyberprzestępców do uzyskania dostępu do Twoich kart. Umożliwi to klonowanie, kopiowanie
lub symulowanie tych kart w celu uzyskania niepożądanego dostępu.

Bezpieczna komunikacja pomiędzy czytnikiem kart a kontrolerem (1)
Wspieramy szereg standardów branżowych, aby zapewnić współpracę systemu AEOS z szeroką gamą
czytników innych firm, w tym Wiegand, Nedap rs485, OSDP (zabezpieczony) i niewykrywalny.
Wiegand nie ma szyfrowania, bezpieczeństwo jest niskie, więc dane przesyłane pomiędzy czytnikiem
kart a kontrolerem nie są bezpieczne. Jeśli zamiast tego użyjesz protokołu rs485 lub OSDP
(zabezpieczonego) firmy Nedap, dodasz wysoki poziom bezpieczeństwa pomiędzy czytnikiem kart
a kontrolerem. Jednak w każdym z tych protokołów dane karty nadal znajdują się w czytniku, który
może być zlokalizowany na zewnątrz budynku. Tu właśnie wkracza do akcji czytnik niewykrywalny.
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Czytnik niewykrywalny

Karta SAM czytnika
niewykrywalnego

(powszechna praktyka)

Przechowuj dane kart w bezpiecznym miejscu
Przechowuj dane po bezpiecznej stronie,
aby czytniki stały się niewykrywalne

Spełnij wymagania najnowszych przepisów

Pierwszym krokiem do przechowywania danych kart

w czytnikach kart różne kraje europejskie wydały nowe

w bezpieczniejszym miejscu jest przeniesienie wrażliwych

przepisy wymagające przechowywania kluczy DESFire

danych do wewnątrz (2). Przechowuj klucze DESFire (klucze

po bezpiecznej stronie drzwi. Tak więc ten krok ułatwia

kart) w kontrolerze drzwi wewnątrz budynku, a nie w czytniku

spełnienie tych wytycznych.

kart zamontowanym na zewnątrz budynku (1).

Ze względu na ryzyko związane z danymi przechowywanymi

Oznacza to, że Twoje czytniki nie będą odgrywać żadnej roli

Przechowuj dane po bezpiecznej stronie,
w bezpiecznym miejscu

w odszyfrowywaniu danych, a więc staną się

Następnym krokiem jest nie tylko przeniesienie danych

„niewykrywalne”. Dzięki temu dekodowanie i bezpieczna

na bezpieczną stronę drzwi, lecz także przechowywanie ich

komunikacja pomiędzy czytnikiem kart a kontrolerem drzwi

w bezpiecznym miejscu (3). W tym celu AEOS wykorzystuje

odbywa się po bezpiecznej stronie drzwi. Hakerzy nie są

moduł bezpiecznego dostępu (SAM). Jest to karta SIM,

w stanie zdalnie odczytać danych zapisanych w czytniku,

na której dane mogą być przechowywane i nie mogą

a jeśli usuną czytnik ze ściany, nie będą mogli również

być pobrane.

pozyskać danych.
Klucze DESFire są przechowywane na karcie SAM
w kontrolerze drzwi wewnątrz budynku, aby zmniejszyć
ryzyko dotarcia do nich przez hakerów. Klucze kart są również
dekodowane w SAM, co dodatkowo zmniejsza ryzyko
i zapewnia jeszcze bezpieczniejszą opcję niż krok pierwszy.

Ochrona cybernetyczna na poziomie kontrolera
Po zabezpieczeniu komunikacji pomiędzy czytnikiem a kontrolerem przyjrzyjmy się, w jaki sposób komunikuje się kontroler.

802.1x

Tryb bezpieczny

802.1x to standardowy protokół uwierzytelniania

Tryb bezpieczny jest domyślnie dostępny w systemie AEOS

urządzeń próbujących podłączyć się do sieci. W przypadku

i można go aktywować za pomocą oprogramowania. W trybie

zastosowania tego standardu połączenie sieciowe jest

bezpiecznym AEOS komunikacja pomiędzy serwerem AEOS

możliwe tylko wtedy, gdy protokół ufa relacji (opartej

a kontrolerem jest szyfrowana za pomocą protokołu TLS.

na certyfikatach cyfrowych) pomiędzy urządzeniem

• Komunikacja może być szyfrowana tylko z

(kontrolerem Nedap) a serwerem uwierzytelniającym.

wykorzystaniem domyślnego certyfikatu dostarczonego
przez Nedap.

Oznacza to, że tylko zaufane urządzenia z odpowiednimi
certyfikatami cyfrowymi – w tym przypadku kontrolery
drzwi – mogą połączyć się z Twoją zabezpieczoną siecią.
Każdy sprzęt, który nie ma odpowiedniego certyfikatu
cyfrowego, nie jest zaufany i nie może się połączyć.

Pełna, kompleksowa ochrona
Kompleksowe zabezpieczenia AEOS (4) wykraczają poza bezpieczną
komunikację pomiędzy czytnikiem kart a kontrolerem drzwi. Ostatecznie
można zdecydować się na zabezpieczenie całego procesu kontroli dostępu:
od identyfikatora poprzez czytnik aż po kontroler drzwi i serwer centralny.
Nasze kompleksowe podejście stosuje wszystkie zasady bezpieczeństwa
informatycznego. Wykorzystuje mocne uwierzytelnienie za pomocą
cyfrowych certyfikatów i zapewnia bezpieczną, szyfrowaną komunikację
pomiędzy wszystkimi ogniwami całego procesu kontroli dostępu. Istnieje
4.
Kompleksowe, wysokie
bezpieczeństwo

również możliwość zdalnej aktualizacji kluczy i certyfikatów przy zachowaniu
najwyższego poziomu szyfrowania.
Po zastosowaniu mocnego uwierzytelnienia do kontrolerów drzwi nie
można ich zastąpić zmanipulowanymi wersjami. Uniemożliwia to również
podłączenie obcych urządzeń do sieci lub wysyłanie poleceń do kontrolerów
drzwi. Przebieg komunikacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami systemu
jest zabezpieczony i zaszyfrowany po bezpiecznej stronie drzwi.
Aby wdrożyć pełne, kompleksowe zabezpieczenia, należy zainstalować
oprogramowanie innej firmy do zarządzania certyfikatami, które będzie
zarządzać dystrybucją certyfikatów do kontrolerów Nedap, w tym zdalną
aktualizacją kluczy kart.

Dowiedz się więcej
Przeczytaj więcej
o kompleksowej ochronie
przez system AEOS

Dowiedz się więcej
o cyberbezpieczeństwie
w kontroli dostępu

www.nedapsecurity.com

