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Об`єкт дослідження – безпроводова мережа на базі можливостей 

операційної системи Аruba OS 6.5 High Availability. 

 

Предмет дослідження – способи та методи забезпечення високої 

доступності та захисту трафіку в безпроводовій корпоративній мережі Аruba OS. 

 

Мета роботи – дослідити особливості пов'язані з принципами побудови та 

функціонування мережі передачі даних в безпроводової мережі високої надійності 

на основі використання сучасних можливостей операційної системи Aruba OS 6.5. 

  

Методи дослідження – аналіз, класифікація, систематизація узагальнення. 

 

Галузь використання – сучасні системи телекомунікацій України, центр 

обробки даних. 

 

Проведено дослідження методів підвищення високої доступності 

безпроводових мереж  за допомогою віртуального кластеру мобільних 

контролерів. 

На основі результатів виконаних досліджень були досліджені можливості 

створення віртуального кластеру, а також  міграцію з резервування віртуального 

кластеру до швидкого резервування точки доступу High Availability. 

 

На основі виявлених можливостей шляхом дослідження контролеру високої 

доступності, вдалось значно покращити надійність мережі та зменшити час 

перемикання на резервний контролер. Досліджено використання можливостей 

контролерів безпроводової локальної мережі для підвищення надійності передачі 

мережевого трафіку, резервування з AP Fast Failover та контролером високої 

доступності, синхронізацію станів клієнта та розширення ємності. 

 

Проаналізована система управління доступом Aruba ClearPass, яка дозволяє 

безпечно підключати корпоративні, або особисті пристрої до мережі, відповідно 

до налаштувань безпеки. Отримані результати дозволяють підвищити надійність 

та захист безпроводової мережі підприємства та користувальницького трафіку. 

 

ARUBA OS, VLAN, ACL, PEF, FIREWALL, WLAN, AP, CPSec, DHCP, VRRP, 

CLEARPASS, ACE. 
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ВСТУП 

 

Безпроводові рішення Aruba забезпечують гнучкість та високу 

продуктивність, необхідну для задоволення вимог будь-якого підприємства. 

Завдяки гнучкому та високоефективному безпроводовому зв'язку, Аруба 

задовольняє потреби будь-якого середнього або високого рівня роботи. У даній 

роботі будуть розглянуті комутатори Аруба. Ці високопродуктивні прилади для 

підприємства забезпечують оптимізовану передачу 3 рівня, масштабованість та 

резервування для мереж підприємств будь-якого розміру. [1] 

Архітектура Aruba Instant була  розроблена для вирішення цих ситуацій. 

Aruba поєднує продуктивність, безпеку та масштабованість WLAN для 

корпоративних версій, що забезпечує простоту використання та доступність у 

галузі. Завдяки миттєвому процесу Aruba весь процес розгортання 

автоматизується, включаючи надання резервування та оновлення програмного 

забезпечення та управління. Ви можете розгорнути тисячі Aruba AP економічно 

ефективно в будь-якій точці світу з безпрецедентною швидкістю та легкістю.  

Розглянута функція та основні моменти стану клієнта синхронізації, яка 

скорочує час підключення клієнта після відмови активного контролера, а також 

синхронізує записи основного ключа попарно між контролерами High Availability 

та режимом очікування. 

На основі досліджень будуть розглянуті можливості використання кластеру 

мобільних контролерів на основі протоколу VRRP, який включений до складу 

нової операційної системи Аruba OS 6.5 High Availability. На основі виявлених 

можливостей, дослідимо контролер високої доступності (High Availability), щоб 

значно покращити та зменшити час перемикання на резервний контролер, а також 

для підвищення надійності безпроводової мережі.   
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1. ПРЕСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ 

МЕРЕЖ ARUBA OS 

 

1.1 Розвиток безпроводових мереж в ІТ індустрії 

 

Сьогодні, в умовах динамічного розвитку галузі ІТ, все більшої ваги 

набирають безпроводові технології доступу до інформації. Так, в корпоративному 

сегменті міцно влаштувалися мережі стандарту IEEE 802.11, або просто Wi-Fi. 

Спростити побудову корпоративної безпроводової мережі дозволить рішення 

Aruba ClearPass [2-5]. У сучасному мегаполісі важко знайти місце, де б було 

відсутнє покриття Wi-Fi. У деяких містах, безпроводові мережі покривають ціле 

місто. Стандарт 802.11ac дозволяє досягати швидкостей понад 1 Гбіт/с – таким 

чином, безпроводові мережі зробили заявку на заміну собою класичних 

кабельних. Тенденцію помітили і виробники популярних гаджетів, і часом 

найпопулярніші моделі, наприклад. Microsoft Surface або Apple MacBook Air, не 

мають вбудованого кабельного мережевого порту. Багато виробників мережевого 

устаткування пропонують власні безпроводові рішення і завдяки цьому базові 

функції мережі Wi-Fi можна реалізувати в рамках досить скромного бюджету. 

Але прогрес не стоїть на місці, і базових функцій безпроводових мереж для 

сучасного корпоративного сегмента вже не досить. Такі тенденції, як BYOD, 

контроль гостьового доступу, розширена автентифікація, контроль додатків, 

захист Next Generation Firewall, а також запобігання та виявлення спроб злому 

через безпроводову мережу змушують замовників більш ретельно підходити до 

вибору виробника безпроводових рішень, а складність реалізації і обслуговування 

деяких програмно-апаратних комплексів звужує вибір ще більше. Архітектура 

безпроводової мережі від Aruba досить проста. Апаратно сама мережа 

реалізується точками доступу Aruba AP, а розширений функціонал досягається 

завдяки рішенню Aruba ClearPass. При цьому зовсім не обов'язково в якості 

основи мережі брати точки доступу Aruba AP, оскільки підтримуються точки 
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доступу і сторонніх виробників, що дозволяє вам імплементувати рішення в 

існуючу архітектуру. 

ClearPass не вимагає інсталяції і поставляється як готова віртуальна машина 

під всі популярні Гіпервізор, хоча опціонально систему можна придбати як готове 

рішення разом з сервером. Як призначеного для користувача інтерфейсу виступає 

будь-який сучасний веб-браузер, що підтримує HTML5. 

Майже всі сучасні комп’ютери мають вбудовані мікросхеми Wi-Fi, що 

дозволяє користувачам знаходити та підключатися до безпроводових 

маршрутизаторів. Більшість мобільних пристроїв, систем відеоігор та інших 

автономних пристроїв також підтримують Wi-Fi, що дозволяє їм підключатися до 

безпроводових мереж. Коли пристрій встановлює з'єднання Wi-Fi з 

маршрутизатором, він може спілкуватися з маршрутизатором та іншими 

пристроями в мережі. Однак маршрутизатор повинен бути підключений до 

Інтернету, щоб забезпечити доступ Інтернету до підключених пристроїв. 

Оскільки Wi-Fi є стандартом безпроводових мереж, будь-який пристрій із 

безпроводовою карткою повинен бути розпізнаний будь-якою точкою доступу, і 

навпаки. Однак безпроводові маршрутизатори можуть бути налаштовані так, щоб 

вони працювали лише з певним стандартом 802.11, що може перешкоджати 

комунікації старшого обладнання з маршрутизатором. Наприклад, маршрутизатор 

802.11n може бути налаштований на роботу лише з пристроями 802.11n. Якщо 

обраний цей параметр, пристрою з мікросхемами 802.11g Wi-Fi не зможуть 

підключитися до маршрутизатора, навіть якщо вони мають сертифікат Wi-Fi.  

WiFi був винайдений і вперше випущений для споживачів у 1997 році, коли 

був створений комітет під назвою 802.11. Це призводить до створення 

IEEE802.11, який стосується набору стандартів, що визначають зв'язок для 

безпроводових локальних мереж (WLAN). Після цього була створена основна 

специфікація для WiFi, що дозволяє передавати дані безпроводово між двома 

мегабайтами в секунду. Це спричинило розвиток в прототипі обладнання 

(маршрутизаторів) для відповідності IEEE802.11, а в 1999 році для домашнього 

використання було введено WiFi. WiFi використовує електромагнітні хвилі для 
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передачі даних, які працюють на двох основних частотах: 2,4 ГГц (802.11b) і 

5 ГГц (802.11a). Протягом багатьох років 2,4 ГГц був популярним вибором для 

користувачів WiFi, оскільки він працював з більшістю основних мережних 

пристроїв і коштував дешевше, ніж 11a.  

2009 рік побачив остаточну версію 802.11n, яка була ще швидшою та 

надійнішою за попередника. Це підвищення ефективності пояснюється даними 

«MIMOs» з декількома вхідними даними (MIMO), які використовують кілька 

антен для посилення зв'язку як передавача, так і приймача. Це дозволило істотно 

збільшити дані без необхідності збільшення пропускної здатності або потужності 

передачі.  

Розширений діапазон 2,4 ГГц означав, що все більша кількість пристроїв 

(від дитячих моніторів до Bluetooth) використовують однакову частоту, внаслідок 

чого вона стає переповненою і повільнішою. Отже, 5 ГГц став більш привабливим 

варіантом. Для вирішення цього питання були створені дводіапазонні 

маршрутизатори. Ці маршрутизатори містили два типи безпроводових 

радіостанцій, які могли одночасно підтримувати з'єднання як на 2,4 ГГц, так і на 

5 ГГц. За замовчуванням пристрої в діапазоні дводіапазонного маршрутизатора 

автоматично підключаться до більш швидкої та ефективної частоти 5 ГГц. Однак, 

якщо пристрій знаходився далі або за стінами, 2,4 ГГц можна було б 

використовувати як резервне копіювання. 801.11ac мав на меті покращити 

діапазон 5 ГГц: він мав у чотири рази швидкість WiFi 801.11n, більшу ширину та 

можливість підтримувати більше антен, тобто дані могли надсилатися швидше. У 

2012 році також відбулося народження концепції Beamforming, яку Ерік Геєр 

пояснює як фокусування сигналів та концентрацію передачі даних, щоб більше 

даних досягало цільового пристрою. Він зазначає: «Замість того, щоб передавати 

сигнал на широку область, сподіваючись досягти вашої цілі, чому б не 

сконцентрувати сигнал і націлити його безпосередньо на ціль?»  

Продуктивність WiFi продовжує покращуватися, і це одна з найбільш 

розповсюджених технологій безпроводового зв’язку, яка використовується 

сьогодні. Він простий в установці, простий у використанні і економічний. Тепер 
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точки доступу до Wi-Fi налаштовані вдома та на громадських гарячих точках, що 

забезпечує зручний доступ до Інтернету до всього, від ноутбуків до смартфонів. 

Технології шифрування забезпечують безпеку Wi-Fi, запобігаючи небажаним 

зловмисникам із цих безпроводових комунікацій.  

Але WiFi – це більше про те, щоб просто вийти в Інтернет, щоб перевірити 

електронну пошту чи переглядати соціальні канали. Це також дало можливість 

розумній кількості побутової електроніки та обчислювальних пристроїв стати 

взаємопов'язаними та обмінюватися інформацією. Wi-Fi на базі підприємства , 

показують, наскільки потенціал може бути задіяний для бізнесу: з постійно 

зростаючою кількістю пристроїв із підтримкою Wi-Fi. Зрозуміло, що WiFi – це 

вже не одностороння вулиця – вона стала важливою частиною нашого особистого 

та професійного щоденного дня та постійно вдосконалює нашу ефективність, 

наше спілкування та наполегливо заохочує технологічну індустрію натиснути на 

межі того, що можливо. 

 

1.2 Характеристика технології Aruba Instant та можливість її 

використання для побудови безпроводових мереж 

 

Поява технологій Aruba Instant надала нові можливості для створення 

повнофункціональних безпроводових мереж корпоративного класу. Забезпечення 

безпроводового підключення на віддалених сайтах було проблемою для 

організацій з розподіленими місцями, такими, як роздрібні мережі. Ці організації 

потребують надійної функціональності WLAN, включаючи оптимізацію голосової 

та відеосистем, високу надійність та надійну безпеку. Вони також потребують 

рішення, доступного як для покупки, так і для роботи в розподіленому середовищі 

[6]. Рішення організації має бути здатним швидко розгортатися, а також 

налаштовуватися та керувати централізовано. Окрім цих вимог, певні організації, 

такі як готельні оператори, власники ресторанів, роздрібні торговці та інші 

розподілені підприємства, повинні дотримуватися вимог щодо конфіденційності 

даних, таких, як індустрія платіжних карток (PCI), стандарт безпеки даних та для 
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охорони здоров'я. Загалом, ці організації потребують багатофункціональної, 

корпоративної WLAN-мережі, яка може бути швидко розгорнута в географічно 

розподілених місцях, які мають обмежені або відсутні інформаційні ресурси на 

місці. 

Архітектура Aruba Instant розроблена для вирішення цих ситуацій. Aruba 

поєднує продуктивність, безпеку та масштабованість WLAN для корпоративних 

версій, що забезпечує простоту використання та доступність у галузі. Завдяки 

миттєвому процесу Aruba весь процес розгортання автоматизується, включаючи 

надання резервування та оновлення програмного забезпечення та управління. Ви 

можете розгорнути тисячі Aruba IAP економічно ефективно в будь-якій точці 

світу з безпрецедентною швидкістю та легкістю.  

Aruba Instant використовує технологію віртуального контролера мережі Wi-

Fi для того, щоб вирішувати завдання безпеки, продуктивності і масштабності. 

Багато точок доступу Aruba з 802.11ас підтримують Aruba Instant. Основна ідея 

полягає в тому, що в невеликій мережі Wi-Fi, що складається з кількох сучасних 

АР Aruba, одна точка доступу може бути виділена і виконувати функції 

контролера даної мережі одночасно з завданнями забезпечення безпроводового 

доступу.  

Конфігурування виконується, використовуючи радіо-інтерфейс, через 

простий і зрозумілий web-інтерфейс на самій точці доступу. Також можливі й 

більш звичні методи з постійно зростаючою кількістю пристроїв із підтримкою 

для отримання доступу достатньо приєднати Точку Доступу з Aruba Instant до 

дротової мережі. На вихідній точці доступу можна настроїти всі необхідні 

параметри мережі Wi-Fi: SSID, методи аутентифікації та інше.  

Aruba Instant є повністю розподіленою архітектурою. У разі виходу з ладу 

основного контролера мережі Wi-Fi інша точка доступу з Aruba Instant в мережі 

автоматично стає контролером мережі Wi-Fi. Але, природно, вихід з ладу точки-

контролера означає і провал покриття мережі Wi-Fi, яке виконувала дана точка 

доступу.  

Безумовно, для корпоративних користувачів велике значення має висока 
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продуктивність при роботі з мобільних пристроїв з будь-якої точки. Відповідно, 

організації прагнуть знайти спосіб, який дозволяє без зайвих витрат створювати і 

підтримувати Wi-Fi-мережі, що гарантують максимальну якість з'єднання і 

зручність для користувачів. Безконтролерні Wi-Fi-рішення відрізняються 

простотою і доступною ціною. Вони усувають необхідність у використанні 

окремого апаратного контролера, ефективно передаючи його функції, такі як 

аутентифікація і конфігурація, на точки доступу (AP).  

Миттєве розгортання мережі Wi-Fi корпоративного класу: 

Aruba Instant – це єдине безконтролерне рішення Wi-Fi, яке забезпечує 

високу продуктивність безпроводової мережі, безпеку корпоративного рівня, 

відмовостійкість, гнучкість і просте автоматизоване розгортання. Aruba Instant 

відрізняється простотою налаштування – для впровадження та контролю роботи 

системи не потрібні глибокі знання мережевих технологій. Одна динамічно 

обрана точка доступу Instant AP автоматично поширює налаштування мережевої 

конфігурації на інші точки Instant AP в мережі. Необхідно просто ввімкнути одну 

точку доступу Instant AP, налаштувати її «по повітрю» або через «хмару», а потім 

підключити інші точки доступу. Весь процес займає близько п'яти хвилин. 

Створення безпечної і ефективної мережі завдяки інтелектуальній обробці 

додатків: 

Технологія AppRF, реалізована в Aruba Instant, інтелектуально відстежує 

використання додатків і веб-трафіку, що дозволяє захистити мережу і підвищити 

її продуктивність. Технологія поглибленої перевірки пакетів (DPI) відстежує 

використання мобільних додатків і їх продуктивність, оптимізуючи пропускну 

здатність, пріоритетність і мережеві шляхи в реальному часі навіть для 

зашифрованих додатків або додатків, активність яких нагадує звичайний веб-

трафік.  

DPI має ключове значення для правильного розуміння сценаріїв 

використання, які можуть зажадати змін в структурі і ємності мережі. AppRF 

дозволяє аналізувати більше 1800 додатків, включаючи GoToMeeting, Box, Lync, 

SharePoint і Salesforce.com. Крім того, технологія AppRF дозволяє фільтрувати 
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веб-контент, надаючи ІТ-відділам можливість контролювати доступ користувачів 

до інтернет- ресурсів. AppRF перенаправляє URL-запити в хмарну базу даних, що 

містить актуальні відомості та репутаційну інформацію про мільйони різних веб-

сторінок.  

На основі цього можна дозволяти доступ до певних сайтів і веб-додатків як 

для певних користувачів, так і залежно від часу доби. Більш того, правила можна 

комбінувати таким чином, щоб дозволяти трафік Facebook, блокуючи інші 

соціальні мережі, або відкривати доступ до Netflix тільки в неробочий час. 

Хмарна база даних AppRF оновлюється в режимі реального часу. У неї постійно 

вносяться нові відомості про шахрайські веб-адреси. Aruba AppRF може 

запобігати новим типам веб-атак ще до того, як вони завдадуть шкоди системі. 

Наприклад, можна налаштувати клієнтські пристрої таким чином, щоб вони 

використовували фільтр веб-контенту AppRF навіть тоді, коли вони не підключені 

до мережі Aruba Instant. Це забезпечить безпеку клієнтів незалежно від їх 

розташування. Як для локальних, так і для віддалених користувачів фільтрація 

веб-контенту AppRF має ключове значення в плані захисту мережі від вірусів і 

шкідливого ПЗ. Крім того, ІТ-відділи зможуть детально управляти доступом 

користувачів до тих чи інших веб-сайтів.  

Захист від простоїв в роботі через неполадки Wi-Fi:  

Рішення Aruba Instant дозволяє створювати відмовостійкі мережі з 

розширеними функціями корпоративного класу. Мережа продовжить працювати 

навіть при втраті підключення до Інтернету. Ключові можливості вирішення 

полягають в наступному:  

Мережа продовжує працювати до тих пір, поки функціонує хоч одна точка 

доступу. Функція контролера в мережі Instant може непомітно для користувачів 

переходити від однієї точки доступу до іншої, поки в системі працює хоч одна 

точка доступу. Це захищає від збоїв і виключає необхідність втручання 

адміністратора.  

Два вихідних з'єднання Ethernet для додаткової відмовостійкості. Тепер 

підключення, що надаються двома різними провайдерами (ISP), можна об'єднати 
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в одній точці доступу Instant AP. Завдяки цій функції можна максимально 

підвищити рівень доступності інтернет-підключення.  

Реалізована підтримка безлічі 3G/4G USB-модемів, підключаються до точок 

доступу Aruba AP. Тепер ви можете використовувати найшвидші сполуки як 

основний канал в місцях, де проводовий доступ утруднений, або в якості 

резервного каналу для критично важливих додатків.  

Розширені функції оновлення образу дозволяють завантажувати вбудоване 

програмне забезпечення відразу, а встановлювати його і перезавантажувати 

систему пізніше, в неробочий час. Тепер можна йти додому вчасно і бути 

впевненим, що оновлення буде виконано автоматично, коли мережа не буде 

використовуватися.  

Балансування навантаження по спектру вирівнює навантаження на різні 

канали в мережах з високою щільністю підключень. Швидкість доступу для всіх 

клієнтів підвищиться завдяки ефективному використанню існуючого 

безпровідного спектра.  

Вибираємо систему управління мережею, яка підійде саме для нашого 

бізнесу Керувати мережею Instant можна локально, через хмару або на місці. 

Точки доступу Instant постачаються з безкоштовним інтерфейсом для 

ефективного управління всією мережею. Всі функції, необхідні для управління 

мережею Instant, доступні в локальному інтерфейсі.  

Крім того, компанії можуть використовувати платформу Aruba Central для 

управління мережею через хмару або Aruba AirWave для управління на місці. 

Aruba Central полегшує роботу з мережею завдяки автоматизованому 

початковому налаштовуванні, централізованому управлінню декількома 

мережами Aruba Instant і комутаторами Mobility Access, звітам, моніторингу 

роботи PCI, а також пошуку та усунення несправностей в мережах, розташованих 

в іншій точці міста або в іншій точці світу.  

Aruba AirWave являє собою потужну систему управління мережами, яка 

дозволяє управляти не тільки точками доступу і комутатори Aruba, але також 

проводовим і безпроводовим обладнанням різних сторонніх виробників.  
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Aruba ClearPass Guest являє собою масштабне, просте у використанні 

середовище управління відвідувачами. Це рішення, яке забезпечує безпечні 

робочі процеси, а також автоматизований доступ до гостьової мережі для 

відвідувачів, підрядників, партнерів і покупців, через будь-який тип мобільного 

пристрою.  

Aruba ClearPass дає можливість безпечно підключити будь-який мобільний 

пристрій в будь-якій точці покриття мережі. Концепція принеси свої власні 

пристрої «Bring Your Own Device» (BYOD) в зв'язці з ClearPass Aruba Networks 

істотно спрощує процедуру адміністрування мережі і її ресурсів для різних 

портативних пристроїв.  

Система Aruba ClearPass також автоматизує диференційований підхід до 

користувачів і їх пристроїв. Це ефективне розмежування рівнів доступу, в 

залежності від місцезнаходження та типу пристрою. Для цього активно 

використовуються політики безпеки, що визначають рівень доступу для кожного 

пристрою. Кожен користувач отримує доступ до тих чи інших ресурсів виключно 

з прав доступу і його місцезнаходженням.  

ClearPass дуже актуальне для роботи в гібридному середовищі, коли 

збільшення кількості мобільних пристроїв, операційних систем, а також постійне 

розширення кола користувачів мережі не дозволяють обійтися лише однією 

політикою безпеки, що охоплює всю мережу.  

У ClearPass входить безліч модулів, які забезпечують працездатність і 

універсальність системи гостьового доступу, а саме:  

Aruba ClearPass Policy Manager;  

Aruba ClearPass Guest;  

Aruba ClearPass Onboard;  

Aruba ClearPass OnGuard;  

Якщо в загальному підсумувати переваги Aruba Instant, отримаємо 

наступне:  

Точки доступу Aruba забезпечують швидку і стабільну безпроводову 

передачу даних в корпоративній мережі. Aruba пропонує як прості пристрої для 
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надання базового функціоналу мережі Wi-Fi, так і дуже потужні для мереж з 

високою щільністю користувачів і швидкостями до 1,73 Гбіт/с, а також захищені 

моделі для роботи в суворих умовах, наприклад, під відкритим небом.  

Залежно від масштабів проекту можна вибрати: 

Instant-точки доступу – вони не вимагають окремого контролера, а 

використовують віртуальний контролер, функції якого виконує одна з точок; 

точки доступу, що працюють під управлінням безпроводового контролера.  

Рішення також може бути доповнено точками доступу Remote-Access, 

призначеними для роботи у віддалених філіях і здатними самостійно 

встановлювати захищене з'єднання з центральним офісом.  

Точки доступу прості в інсталяції, можуть працювати одночасно в 

діапазонах 2,4 і 5 ГГц, використовують технологію MIMO для збільшення 

швидкості передачі даних і підтримують стандарт 802.11ac Wave2.  

Використовуючи досягнення технологієй Aruba Instant, розглянемо 

можливість побудови на їх основі високоефективних безпороводових мереж 

корпоративного класу. 

При цьому, на HPE Aruba Instant доступні функції AppRF, що забезпечує 

глибокий аналіз пакетів (DPI) локального трафіку. При цьому можна виявляти 

більше 1500 мережевих додатків і налаштовувати різні дії за результатами 

(заборонити, дозволити, обмежити швидкість та ін.) з прив'язкою до користувача.  

Дані точки можуть працювати із зовнішніми або внутрішніми, вбудованими 

антенами.  

Легко   

- Безпроводове налаштування   

- Налаштування за допомогою «майстра» за <5 хвилин   

- Віртуальний контролер  

Доступно   

- Низькі витрати; контролер не потрібен   

- Менше обладнання, кабелів   

- Низькі операційні витрати, просте навчання  
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Безпечно   

- Безпека комунікацій, виявлення підроблених точок доступу, рольовий 

доступ 

- Хмарні сервіси для фільтрації контенту та управління ПО   

- Проста міграція на мережу з контролером  

Резервування в мережевій індустрії є невід'ємною частиною будь-якого 

звукового дизайну системи і безпроводові мережі не є винятком. Еволюція 

технології безпроводових мереж в надійності і швидкості йшла рука об руку з 

швидким прийняттям споживачів і бізнесу.  

Це необхідність для безпроводових мереж, щоб залишитися доступними 

весь час. 

 

1.3 Розгортання безпроводової мережі підприємства за допомогою 

ArubaOS 

 

При досліджені схеми розгортання безпроводової мережі підприємства на 

основі операційної системи Aruba OS, ми можемо побачити, що вона розділена на 

дві зони. Перша зона, використовує технологію для забезпечення захисту 

мережевого простору за допомогою міжмережевого екрана (файрвола) та Aruba 

ClearPass. Також, демілітаризована зона містить в собі, віртуальний кластер 

мобільних контролерів, знаходячись між мережею Інтернет та корпоративною 

мережею підприємства. Водночас, корпоративна мережа підприємства, має 

віртуальний кластер, головний контролер, локальні контролери, точки доступу, 

AirWave, ClearPass, а також DNS та протокол DHCP[7]. 

Безпроводові мережі підприємства – це мережі, для покриття яких потрібно 

більше ніж один активний контролер. Прикладом розгортання підприємств є 

великі лікарні та високоосвічені підприємства. У цих розгортаннях WLAN 

зазвичай є основним методом доступу до мережі і використовується декількома 

класами користувачів та пристроїв. Повне резервування головних контролерів 
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мобільності, основних і розподільних комутаторів та локальних контролерів 

мобільності складає рекомендовану найкращу модель розгортання в Арубі.  

Безпроводова мережа стала основним методом доступу до мережі для 

сучасних мобільних середовищ. Раніше безпроводові мережі були «приємними», 

але вони перетворилися на критичну для міграції смугу зв'язку та відіграють 

головну роль у безперервності бізнесу, задоволенні клієнтів та працівників. В 

останні роки, кількість підключених пристроїв на одного користувача зросла до 

більш ніж трьох, і, за деякими оцінками, вона зросте до цілих п'ять на користувача 

в наступні кілька років. Співробітники мають свої персональні ПК, персональні 

ПК планшети, фірмові або персональні смартфони та навіть їх розумні годинники, 

підключені до корпоративної мережі Wi-Fi. Користувачі пересуваються між 

місцями зі своїми пристроями та потребують постійного доступу. Коли 

відвідуючи своїх працівників на місці, гості очікують отримати доступ до 

Інтернету зі своїх безпроводових пристроїв.  

Мережа підприємства Aruba розроблена для того, щоб люди могли 

пересуватися під час зв'язку, з надійно відокремленим для співробітника трафіком 

від відвідувачів та дозволити підприємствам впроваджувати інновації без 

прив’язки до провідної інфраструктури.  

Загальна мета – створити простий масштабований дизайн, який легко 

копіювати на різних сайтах вашої мережі. Компоненти обмежені певним набором 

продуктів, щоб допомогти в експлуатації та обслуговуванні. Дизайн має ціль 

відмови від другої, коли мережевий пристрій або зв'язок між двома мережевими 

пристроями стає недоступний. Протоколи налаштовані на доступну мережу у всіх 

функціональних областях. Через те, що більшість людей працюють, як з пристроїв 

компанії, так і з персональних пристроїв, безпроводовий доступ до мережі 

повинні стати всюдисущими для розміщення нового мобільного робочого місця 

Через те, що більшість людей працюють, як з пристроїв компанії, так і з 

персональних пристроїв, безпроводовий доступ до мережі повинні стати 

всюдисущими для розміщення нового мобільного робочого місця. 
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Це поєднує найкращі безпроводові продукти, провідну інфраструктуру, 

готову підтримувати мобільність та Інтернет речей (IoT), а також управління 

мережею в кінці з контролем доступу багатьох постачальників, як відображено на 

рисунку 1.1.   

 

Рисунок 1.1 − Глобальна мережа архітектури WLAN 

Через те, що більшість людей працюють, як з пристроїв компанії, так і з 

персональних пристроїв, безпроводовий доступ до мережі повинні стати 

всюдисущими для розміщення нового мобільного робочого місця. Гості хочуть 

отримати доступ до Інтернету від їх персональних комп’ютерів, планшетів та 

смартфонів, бажання, яке стає головним викликом для ІТ-підрозділів через 

відсутність контролю над пристроями. Крім того, багато пристроїв IoT 

безпроводово підключаються до сьогоднішніх мереж. Прилади IoT, такі як 

системи управління будинком, зчитувачі карт, термостати та камери 

спостереження не мають пов’язаних з ними користувачів. Їхній трафік вважається 

машиною до машини та пристроями вимагають автентифікації машини, яка 

відрізняється від автентифікації користувача. Навіть пристрої, які мають 

традиційно використовувані дротові з'єднання, такі як спільні принтери, 
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копіювальні машини, мультимедійні пристрої та робочі станції високого класу, 

переходять у безпроводовий світ. Мережа з кількома сотнями користувачів може 

легко мати понад тисячу підключених пристров.  

Цей дизайн розрахований на середні організації, що підтримують до 

500 користувачів із кількома пристроями на кожного користувача. Мережа може 

представляти собою одну будівлю, кілька поверхів у більшій будівлі або групу 

невеликих будівель розташовані поруч один з одним. Для безпроводової мережі 

потрібен дизайн провідної локальної мережі (LAN) який складається з двох-трьох 

ярусів. Шар доступу – це місце, де провідні пристрої та безпроводові точки 

доступу підключаються до мережі. Шар агрегації виступає в якості точки 

з'єднання для декількох комутаторів рівня доступу.  

За бажанням основний шар використовується для з'єднання комутаторів 

шару агрегації з декількох будівель або декількох поверхів у будівлі. Для мережі 

до 500 користувачів двошаровий дизайн підприємства є найпоширенішим. Дизайн 

підприємства забезпечує провідне та безпроводове підключення для місцевих 

користувачів. Провідна локальна мережа з'єднує безпроводові AP, WAN, центр 

обробки даних та Інтернет DMZ, що робить його важливою частиною мережі. 

Підприємствам потрібен дизайн високої доступності для підтримки критично 

важливих програм та мультимедіа в реальному часі комунікації, які керують 

організаційними операціями.  

Але ця схема мережі, потребує дослідження з метою підвищення надійності 

на основі використання сучасних можливостей операційної системи Aruba OS. 
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2. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ВИСОКОЇ ДОСТУПНОСТІ 

БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ  ЗА ДОПОМОГОЮ ВІРТУАЛЬНОГО 

КЛАСТЕРУ МОБІЛЬНИХ КОНТРОЛЕРІВ 

 

2.1 Використання можливостей кластеру контролерів безпроводової 

локальної мережі (WLAN) для підвищення надійності передачі мережевого 

трафіку 

  

 У всьому свiтi стрiмко зростає потреба в безпроводових з'єднаннях, 

особливо у сферi бiзнесу. Користувачi з безпроводовим доступом до iнформацiї - 

завжди i скрiзь можуть працювати бiльш продуктивно i ефективно, ніж їх колеги, 

прив'язанi до дротяних телефонних i комп'ютерних мереж. Проект безпроводової 

мережi Wi-Fi завжди повинен включати в себе радiообстеження об'єкта на стадiї 

проектних робiт i до початку iнсталяції обладнання. Це єдина дiйсно реальна 

можливiсть, при правильному проведеннi, отримати достатньо пiдстав для 

створення працездатного рiшення безпроводової мережі з передбачуваними 

характеристиками [8]. 

Головний контролер є контролером безпроводової локальної мережі 

(WLAN). Він несе відповідальність за всю глобальну конфігурацію. Це включає в 

себе точку доступу (AP), а також ролі і політику брандмауера. Головні функції 

включають в себе: конфігурацію WLAN, управління та моніторинг мережі, білий 

список бази даних і сервер ліцензування. Головний контролер управляє обміном 

трафіку та передає глобальну конфігурацію до всіх інших контролерів через 

постійний безпечний Інтернет-протокол (IPsec) тунелів. В головному контролері 

розміщено кілька баз даних, в тому числі безпеки управління (CPSec) віддаленою 

точкою доступу (RAP), і білий список системи управління безпроводової (WMS) 

бази даних, що зберігає інформацію моніторингу. Крім того, він здатний 

припинити роботу програмного забезпечення та проходження користувачем 

трафіку Wi-Fi. 

Робочі середовища перетворюються на цифрові робочі місця, з 

використанням мільярдів мобільних працівників з їх мобільними пристроями для 
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бізнесу послуг. Мобільність, IoT та важливі для бізнесу програми що дозволяють, 

цим працівникам бути більш продуктивними та ефективними, але в той же час з 

рушійними вимогами до мережі. Щоб увімкнути мережу, що постійно працює з 

потрібною продуктивністю та досвідом  роботи підприємств повинні забезпечити 

інтелектуальна WLAN з передовими технологіями, щоб більше прогнозувати, 

включати постійне підключення та вдосконалювати ефективність мережі 

Автономний контролер вибирає початкові установки. Він виконує ту ж 

функцію, що і роль головного контролера. У початковій програмі залишається 

можливість зберегти сумісність із попереднім контролером апаратної платформи.  

Ви можете розгорнути контролери в локальній ролі, яка спочатку приймає 

локальну конфігурацію (наприклад, порти, VLAN, IP адреси, ім'я та головний 

контролер IP), а потім отримувати глобальну конфігурацію від головного 

контролера, через стійкий тунель IPsec. Локальний контролер, є кращим 

контролером, який виступає в якості точки закінчення тунелю AP. Весь трафік 

користувачів Wi-Fi, розшифровується, шифрується, комутується та передається в 

локальний контролер. 

Контролер відділення, зарезервований тільки для 70xx апаратних платформ 

і призначений для розгортання в невеликих філіях (з максимум 64 точок доступу) 

з мінімальною IT конфігурацією, через нульовий дотик резервування (ZTP) 

функції. Додаткові функції включають контракти на стиснення WAN та 

пропускну здатність на основі політики маршрутизації (PBR) та WAN Health 

Check. 

Режим очікування головного контролера виконує функцію кластера. Це 

контролер, який залишається синхронізованим з активним контролером, що 

стосується глобальної конфігурації та різних баз даних. Протокол резервування 

віртуального маршрутизатора (VRRP) – це протокол резервування, в якому 

стійкий тунель IPsec використовується для синхронізації даних. Резервний 

контролер залишається пасивним (у нього немає активних тунелів AP або 

користувачів), поки не відбудеться збій активного контролера. Тоді в режимі 

очікування вступає резервний контролер, щоб працювати на місці активного 
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контролера. Бази даних, такі як WMS, білий список AP, та Local-userdb 

синхронізується з активним контролером. Зауважте, що контролер резервного 

копіювання, все ще може запускати такі сервіси, як Dynamic Host Configuration 

Protocol (DHCP), Open Shortest Path First (OSPF) та Spanning Tree Protocol (STP). 

Перш ніж обговорювати процес завантаження програми, важливо зрозуміти 

значення «головний контролер AP» і не плутати його з роллю головного 

контролера. Головним контролером AP може бути будь-який контролер 

мобільності Aruba, будь то головний чи локальний. Це контролер, якому потрібно 

виявити свою IP-адресу та встановити власника інтерфейс протоколу доступу 

(PAPI) (UDP 8211) для зв'язку з метою перевірки та оновлення його програмного 

забезпечення, а також отримування його конфігурації.  

Local Switch Management (LMS), є контролером, який завершує одну або 

кілька груп точок доступу та обробляє трафік їх користувачів. Кінцева точка 

закінчення тунелю визначається параметром LMS IP, який є частиною 

конфігурації завантаженого на AP. Тому опція LMS IP відіграє головну роль у 

розподілені тунелів AP та завантаженні користувачів серед декількох контролерів 

у WLAN. 

Резервне копіювання LMS IP це ще одна опція в системному профілі AP, що 

використовується для резервування, у випадку, якщо LMS контролер більше 

недоступний.  

 

2.2 Створення віртуального кластеру на основі сучасних можливостей 

операційної системи Aruba OS 6.5 High Availability 

 

Створення віртуального кластеру забезпечує резервування на рівні 

контролера, як показано на рисунку 2.1. Він усуває контролер єдиної точки 

відмови, коли процес виборів між двома контролерами дає VRRP активний 

контролер, який володіє віртуальною IP-адресою (VIP) екземпляра віртуального 

кластеру. Контролер віртуального кластеру, бере на себе відповідальність за VIP, 

коли віртуальний кластер активного контролеру стає недоступним [9]. 
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Розглядаються два часто використовувані сценарії віртуального кластеру: 

1. Віртуальній кластер між двома головними контролерами: резервування 

головних контролерів досягається за рахунок функції майстер-майстер 

резервування на основі одного віртуального кластеру між двома головними 

контролерами. 

а. Active-Standby запускає один екземпляр VRRP та LMS IP = VIP. В 

результаті, всі точки доступу закінчуються на активному локальному контролері, 

який обробляє трафік всіх користувачів, в той час як локальний контролер standby 

простоює.  

б. Active-Active працює з двома екземплярами віртуального кластеру: 

Local1 буде активний, наприклад VRRP1, в той час як Local2 буде активним, 

наприклад VRRP2. Навантаження між точками доступу діляться між двома 

локальними контролерами в розрахунку на групи точок доступу, де основі VIP1 

використовуються як LMS IP для першої групи, і VIP2, є IP-LMS для другої 

групи. 

 

Рисунок 2.1 – VRRP між контролерами 
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Як показано на рисунку 2.2 резервування головного розгортання здійснюється 

таким чином: віртуальних кластер знаходиться між двома головними 

контролерами з увімкненим резервуванням. Увімкнено періодичну синхронізацію 

бази даних LMS-IP, яка налаштована, як VRRP VIP для припинення точки 

доступу. Якщо головний контролер виходить з ладу, то резервний стає активним 

контролером. 

 

Рисунок 2.2 – Контролер резервування 

Відмовостійкий контролер, як показано на рисунку 2.3 проходить через 

наступну послідовність подій: 

1. Активний контролер 10.10.1.1 виходить з ладу. 

2. Резервний контролер виявляє збій після трьох послідовних таймаутів у режимі 

очікування. 

3. Резервний контролер переймає право на VIP і стає новим активним  
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контролером. 

 

Рисунок 2.3 – Активний контролер 

 

LMS/Backup-LMS – це головний механізм на рівні точки доступу, який 

спирається на час очікування за допомогою контролера LMS, коли не вдалося 

перейти на попередньо налаштований контролер резервного копіювання LMS. 

Так як точки доступу, як правило, на один або кілька кроків від своїх контролерів, 

механізм за своєю суттю, є 3 рівнем механізму. Коли контролери в окремих 

L3 мережах, віртуальний кластер не може бути використаний для забезпечення 

резервування. В такому випадку, LMS/ Backup-LMS повинна використовуватися 

для резервування, як показано на рисунку 2.4.  

У цьому випадку: 

1. Точка доступу закінчується на контролері LMS.  

2. Якщо контролер LMS вийшов з ладу. 

3. Якщо вісім пропущених сигналів викликають відмову точки доступу.  

4. Точка доступу переходить на Backup-LMS 
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Рисунок 2.4– LMS/Backup-LMS 

Недоступність LMS контролера виявлена через 3 секунди (VRRP) та 

8 пропусків сигналів – 8 секунд (LMS/BackupLMS). Точки доступу повторно 

перезавантажуються, що вводить додаткові затримки в той час, як віртуальні 

точки доступу (VAPS) започатковано скидаються. Під час відмови точки доступу 

не доступні SSID. Налаштування тунелів для великої кількості точок доступу 

вводить повільніші показники відмови, що впливає на масштабність застарілих 

рішень щодо резервування. Точка доступу, налаштована на групу «Каліфорнія» 

(див. Рисунок 2.5), отримує IP-адресу LMS як 10.10.1.1 і будує свої тунелі для 

завершення роботи на цьому LMS-контролері. Так само, якщо AP буде надано в 

«Нью-Йорк» AP групи (див. Рисунок 2.5), він отримує IP-адресу LMS як 20.20.1.1 

і будує тунелі припиняючи роботу на цьому контролері LMS.  

Рисунок 2.5 − LMS контролер 
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Рисунок 2.6 ілюструє установку точки доступу з CPSec  

 

Рисунок 2.6 – Налаштування точки доступу з CPSec 

Процес установки тунелів включає в себе наступні етапи:  

1. Точка доступу встановлює тунель IPsec з контролером. 

2. PAPI управляє рухом потоків всередині IPsec. 

3. GRE тунелі створюються в незашифрованому вигляді. 

 

 
Рисунок 2.7 − Процес завантаження точки доступу з CPSec 
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Процес включає в себе наступні етапи: 

1. Точка доступу посилає DHCP запит. 

2. Точка доступу отримує IP-адресу в DHCP Response. 

3. Точка доступу визначає IP адресу головного контролера. Це може бути або 

статичним або динамічним процесом. 

4. Точка доступу встановлює тунель IPsec з контролером. 

5. Точка доступу обмінюється PAPI UDP (8209) через тунель IPsec з контролером. 

6. При необхідності, точка доступу завантажує прошивку від виявленого 

головного контролера в разі невідповідності версії. 

7. Точка доступу приймає конфігурацію з контролера. 

8. Точка доступу створює GRE тунель, через який протікає трафік користувача. 

CPSec Cluster Root для кількох головних контролерів 

Маючи на увазі ієрархію довіри сертифікатів CPSec, важливо при 

багатокористувацьких розгортаннях групувати незалежні головні контролери в 

кластері CPSec з одним ведучим, що виконує роль кореня кластера CPSec, як 

показано на рисунку 2.8.  

Переваги полягають у наступному:  

- Білі списки CPSec незалежних контролерів залишаються 

синхронізованими.  

- Корінь кластера CPSec виконує роль, довіри сертифікатів для всіх 

контролерів та точок досупу.  

- Усі інші головні контолери сертифіковані кореневої CPSec кластера 

самоподпісанного сертифіката. 

- IP-адреси можуть переходити від одного домену головного контролера до 

іншого без повторної сертифікації.  
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Рисунок 2.8 – CPSec Root для кількох головних контролерів 

 

2.3 Резервування з AP Fast Failover та контролера високої доступності 

 

The High Availability (HA) – AP Fast failover була введена в 6.3 і далі, щоб 

значно покращити та зменшити час перемикання на резервний контролер [10]. 

Покращення досягається за допомогою наступних механізмів:  

- Попередньо встановлено CPSec і резервні тунелі GRE в призначений 

контролер очікування.  

- Точка доступу не завантажується після відмови та не вимикає свої SSID та 

радіостанції після відмови.  

- Виявлення несправності контролера на другому рівні в версії 6.4 та 

більше, завдяки функції ритму між контролером. 

- Точка доступу може працювати в мережах L2 і L3 на одному підприємстві.  

Ролі контролера високої доступності 

Ви можете налаштувати контролер однією з наступних трьох ролей:  
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Активний – контролер LMS, який припиняє активні тунелі точки доступу та 

приймає сеанси користувача. У такій ролі він не може виконувати функції 

контролера високої доступності режиму очікування. 

Резервний – контролер виконує функцію виключно резервного контролера 

та не може бути LMS-контролером для точки доступу, встановлювати свої 

початкові з'єднання та завантажити їх конфігурацію. 

Dual – подвійний контролер може підтримувати як ролі (виконуючи 

функцію активного контролера для одного набору точок доступу, так і режим 

очікування для іншого набору точок доступу). Це рекомендована роль, за 

винятком розгортання N + 1. Краще всього налаштовувати контролери високої 

доступності, як подвійні, за винятком розгортання N + 1, де ви б налаштували свій 

контролер в режимі очікування як «Standby».  

Моделі розгортання 

У режимі швидкого відключення, ви можете розгорнути контролери в одній 

з наступних трьох моделей, як показано на рисунку 2.9 . 

Active/Active – обидва контролери розгорнуті в подвійній ролі, активно 

закінчують точки доступу та обробляють користувальницький трафік. У цій 

моделі вони обидва виступають в якості контролерів LMS (HA Active) і резервне 

копіювання (HA Standby) один для одного. Якщо один з контролерів стає 

недоступним, інший контролер буде нести загальне навантаження точки доступу. 

Active / Standby – хоча обидва контролера розгорнуті у ролі HA Dual, лише 

один контролер виступає як LMS, що припиняє всі точки доступу. Інший 

контролер діє, як режим очікування, який припиняє всі тунелі очікування з усіх 

розгорнутих точок доступу. Якщо активний контролер стає недоступним, всі 

точки доступу відключаються до режиму очікування. 

N + 1 – у цій моделі кілька контролерів, розгорнутих у ролі HA Active, 

поділяють завершення всіх точок доступу, в той час як один контролер, 

розгорнутий у ролі HA Standby, виконує функцію резервного копіювання для всіх 

активних контролерів. Ця модель вимагає, щоб ємність точки доступу регулятора 
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в режимі очікування була здатна підтримувати загальну кількість розподілених 

точок доступу для всіх діючих контролерів групи HA. 

 

 

Рисунок 2.9 – Моделі розгортання відмовостійких HA-AP 

 

2.3.1 Сценарій відмовостійкості  

 

Увімкнення функції синхронізації стану клієнта, коли є активний контролер 

HA та контролер очікування, який встановлює тунель IPsec між двома 

контролерами. Дані PMK надійно проходять між двома контролерами. 

Рисунок 2.10 – Синхронізація станів відмовостійкості. Крок 1 

1. Клієнт успішно підключається до 802.1X SSID. Створюється ПМК-СА.  
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Рисунок 2.11– Синхронізація станів відмовостійкості. Крок 2 

2. Дані ПМК-CA синхронізовані з активним контролером на резервний контролер 

всередині тунелю IPsec. 

 

Рисунок 2.12 – Синхронізація станів відмовостійкості. Крок 3 

 

3. Якщо активний контролер виходить з ладу, AP знімає аутентифікацію своїх 

клієнтів і переходить на контролер очікування.  
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Рисунок 2.13 – Синхронізація станів відмовостійкості. Крок 4 

4. Як тільки AP відновиться, клієнт знову пов’язується та використовує 

чотиристоронній ключ. 

На рисунку 2.14 показано швидкий потік відмовостійкого потоку HA-AP в 

мережі. 

 

Рисунок 2.14 – Потік швидкої відмовостійкості точки доступу 

1. Запропонована точка доступу підключається до свого LMS-контролера. 

2. З точки зору HA, цей контролер LMS вважається контролером HA Active 

для цієї точки доступу.  
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3. Інші контролери в подвійному режимі, або в режимі очікування в межах 

однієї групи НА, стають потенційними режимами контролера очікування HA для 

цієї точки доступу.  

4. Після того, як точка доступу з'єднується зі своїм контролером HA Active, 

той контролер повідомляє точці доступу про призначений режим очікування HA в 

контролер IP. 

5. Точка доступу звертається до призначеного контролера режиму 

очікування, використовуючи помітку «standby».  

6. Після того, як підключення завершено, контролер HA Standby розпізнає 

з'єднання точки доступу, як резервне з'єднання.  

7. Точка доступу повідомляє свій контролер HA Active про успішне 

з'єднання з призначеним ним контролером HA Standby.  

8. Точка доступу обмінюється сигналом з контролером HA Standby так 

само, як це відбувається з HA Active.  

9. Якщо CPSec був увімкнутий, точка доступу також встановила би тунель 

IPSec з контролером режиму очікування HA, щоб забезпечити безпеку зв'язку 

каналу управління (PAPI). З'єднання в режимі очікування не вимагає додаткової 

ліцензії точки доступу. Однак такий зв’язок зараховується проти ємності 

платформи точки доступу на цьому контролері. Приклад: Контролер 7005 може 

вмістити 16 комбінованих активних та резервних точок доступу. 

HA Enhancement Features 

Для подальшого вдосконалення ArubaOS 6.5 представив кілька основних 

вдосконалень для швидкої відмови точки доступу, введеного в версію 6.3 для 

виявлення несправностей контролера та підключення клієнта, а також введення 

функції підписки на платформі для кращої підтримки моделі N + 1. Нижче 

наведено короткий опис кожного розширення: 

Іnter-Controller Heartbeat – замість того, щоб чекати, коли точка доступу 

виявить вісім послідовних сигналів, щоб виявити контролер що став 

недоступним, сигнал, надісланий контролером HA Standby та визнаний HA Active 
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контролером, був реалізований для швидкого виявлення відмови активного 

контролера (~ 1 секунда). 

Client State Synchronization – ця функція скорочує час, необхідний клієнтам 

dot1x для відновлення зв'язку після відмови контролера шляхом синхронізації 

записів PMK між активними та резервними контролерами. Як результат, лише 4-х 

напрямне рукостискання має досить повну аутентифікацію dot1x. 

Capacity Extension – ця функція також відома як N + 1 Over-Subscription. 

Вона підтримує N + 1 розгортання, де один контролер призначений для 

резервного копіювання N LMS-контролерів. Він долає платформу точки доступу 

для обмеження пропускної спроможності, щоб дозволити більшій кількості 

«резервних» точок доступу підключатися до тунелів очікування понад потужності 

платформи обмеження.  

Master-Master Redundancy – в ArubaOS 6.5, резервний контролер, що 

використовує функцію резервування master-master дозволено закінчувати тунелі в 

режимі очікування, підтримуючи функцію швидкого відключення HA-AP.  

Inter-controller heartbeat.  

Поліпшення сигналу між контролерами було введено в ArubaOS 6.4, щоб 

забезпечити швидший відхід точки доступу в разі коли контролер LMS 

недоступний. Сигнали між контролером включає наступні особливості:  

1) Швидке виявлення несправності активного контролера.  

2) Час відключення точки доступу менше 1 секунди.  

3) Підтримуються всі платформи контролерів, крім 650/620  

4) Підтримуються топології Active/Active, Active/Standby та N + 1.  

5) Одночасний режим очікування може одночасно використовувати до семи 

активних контролерів. 

Незалежний від традиційної точки доступу до контролера тактового 

механізму. 

Після того, як функція між контролером увімкнена, контролер режиму 

очікування HA надсилає сигнал до активного НА контролера, кожні 100 мсек (за 

замовчуванням), і якщо п'ять послідовних сигналів пропущено (не визнано), 
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резервний контролер вказує точці доступу на відмову. Слід зазначити, що точка 

доступу може перейти на свій контролер HA Standby, незалежно від Inter-

Controller Heartbeat, якщо вона пропускає 8 послідовних сигналів на шляху до 

свого контролера HA Active. Функція Inter-Controller Heartbeat між контролерами 

не підтримується топологією головної резервування через залежність цієї 

топології на час очікування сигналу VRRP за її відмову.  

Сценарій Inter-Controller Heartbeat показаний рисунку 2.15, рисунку 2.16, 

рисунку 2.17. 

1. Активний контролер виходить з ладу. 

2. Регулятор очікування пропускає 5 послідовних сигналів після 500 мсек 

3. Контролер в режимі очікування вказує точці доступу, відмовитися. 

4.Точка доступу надсилає кадри для аутентифікації своїм асоційованим 

клієнтам. 

5. Точка доступу вириває свій тунель до невдалого контролера Active. 

 

Рисунок 2.15– Inter-Controller Heartbeat Сценарій 1 
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Рисунок 2.16 – Inter-Controller Heartbeat Сценарій 2 

 

Рисунок 2.17 – Inter-Controller Heartbeat Сценарій 3 

 

 2.3.2 Inter-Controller Heartbeat Flow 

 

Перш ніж почати, точка доступу підключається до активного контролера. 

Активний контролер повідомляє точці доступу про IP-адреси контролера в режимі 

очікування. Точка доступу звертається до контролера режиму очікування 

повідомленням привіт із поміткою «Standby», щоб забезпечити підключення до 

контролера очікування. Контролер очікування відповідає на привіт повідомлення, 

надіслане точці доступу. Станція точки доступу знаходиться в статусі UP на 

контролері очікування із встановленим тунелем очікування. Точка доступу 

повідомляє свого активного контролера про його успішний стан очікування на 

призначеному контролері очікування. 
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Рисунок 2.18 ілюструє потік між контролером у швидкої відмови AP  

 

Рисунок 2.18 –Inter-Controller Heartbeat Flow 

 

Потік включає в себе наступні кроки: 

1. Після того, як перша точка доступу, яка встановила тунель очікування з 

його контролером режиму очікування, перебуває в UP, цей контролер дізнається 

IP адресу активного контролера і надсилає перший сигнал до цього контролера і 

збільшує сигнал на 1.  

2. Якщо від активного контролера надходить підтвердження, лічильник 

очікування скидається на нуль. 

3. У разі відмови активного контролера лічильник очікування постійно 

збільшується з кожним непідтвердженим сигналом надсилається до 

налаштованого порогу пропущеного сигналу (5 за замовчуванням). 

4. Після того, як цей поріг буде досягнутий, резервний контролер посилає 

повідомлення із запитом на перемикання точки доступу. 

5. Отримавши цей запит на відмову від режиму очікування, точка доступу 

знімає аутентифікацію всіх асоційованих клієнтів, скидає його існуючий тунель з 

активним контролером і відмовляється від його контролера режиму очікування 

HA. 
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6. Існуючий тунель в режимі очікування змінює стан з режиму очікування в 

активний і стає доступним для обробки трафіку клієнтів. 

 

2.4 Синхронізація станів клієнта. Розширення ємності. 

 

Функція стану клієнта синхронізації забезпечує наступні удосконалення: 

Скорочує час підключення клієнта після відмови активного контролера. та 

синхронізує записи основного ключа попарно між контролерами HA та режимом 

очікування.  

Основні моменти синхронізації стану клієнта включають в себе наступне: 

- Синхронізація даних про стан клієнта між активними контролерами HA та 

режимом очікування відбувається надійно через IPsec тунель. Передача даних між 

двома контролерами не може бути порушена. 

- Підтримується тільки на наступних моделях HA розгортання між двома 

контролерами:  

N Active - Active (1:1) 

N Active - Standby (1+1) 

- Не підтримується на платформах 600 та 3200/3400. Підтримується на 

платформах M3, 3600, 70xx та 72xx. Взаємовиключні функції за допомогою 

функції N + 1 для передплати. Ви не можете вмикати функції разом, можливо 

використовувати один із двох. Функція розширення ємності (також відома як N + 

1 резервування підписки) включає в себе наступне: Таким чином, контролер 

режиму очікування HA зможе припинити тунелі точки доступу в режимі 

очікування вище своєї межі платформи для подолання оригінальної номінальної 

ємності точки доступу контролера в ArubaOS 6.3. Точки доступу з активними 

тунелями залишаються обмеженими до межі платформи контролера. Для цієї 

функції потрібно увімкнення централізованого ліцензування. Підтримується лише 

на контролерах 72xx, M3 та 3600. Взаємовиключна функція синхронізації стану 

клієнта HA.  Можна ввімкнути лише одну з двох функцій в любий час. 
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Рисунок 2.19 – Синхронізація станів клієнта 

 

Можна ввімкнути лише одну з двох функцій в любий час. Після виходу з 

ладу, після досягнення межі платформи контролера режиму очікування HA через 

збій у активних AP / тунелях тунелі в режимі очікування припиняються, і їх 

відповідні точки доступу повинні перейти до іншого режиму очікування HA 

контролера, якщо він є. Функція розширення потужності знаходить своє 

застосування в розгортаннях N + 1, де діє один контролер режиму очікування HA, 

як резервне копіювання до (N) активних контролерів HA однакової потужності, як 

показано на рисунку 2.19.  

Standby AP Over-Subscription 

Таблиця 2.1 описує очікування AP на платформі. Це містить, список 

платформ з максимальною кількістю точок доступу на платформу максимального 

GRE тунелю резервування співвідношення. Співвідношення базується на 

платформі:  

70xx платформи – не підтримує. 

3600 andM3 платформи – підтримується до двох контролерів. 

72xx платформи – підтримується до чотирьох контролерів.  
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Наприклад, один контролер 7220, що діє як в режимі очікування може 

підтримувати резервні тунелі AP до чотирьох інших контролерів 7220, які є HA 

активного. Проте, в поєднанні цілому GRE тунелів не може перевищувати межу 

платформного 32768 тунелів (поєднання активних і резервних тунелів GRE).  

 

Таблиця 2.1 − Standby AP резервування  

Платформи Max точок 

доступу 

Max GRE 

тунелі 

Підписка 

резервування Ratio 

7005 16 512 н / 

7010 32 1024 н / 

7024 32 1024 н / 

7030 64 2048 н / 

3600 128 16384 2:1 

M3 512 16384 2:1 

7205 256 8192 4:1 

7210 512 16384 4:1 

7220 1024 32768 4:1 

7240 2048 65535 4:1 

 

Нижче наведено приклад AP над підписки, використовуючи платформу 

7210: 

Один HA Standby 7210 контролер резервного копіювання чотири 7210 HA 

активних контролерів. Кожен активний контролер завантажується з його 

максимальними AP ємністю 512 точок доступу. Таким чином, в режимі 

очікування 7210 використовується: 512 * 4 = 2048 точок доступу. 

Розглянемо два випадки: 

Випадок 1: Середній базовий набір послуг ідентифікаторів (ідентифікатори 

BSSID) на AP 8 (або 4 подвійне радіо SSIDs). Тунель ємністю з 

8 ідентифікатороми BSSID: 2048 * 8 = 16,384 тунелі. Так, як загальна кількість 

тунелів для 8 BSSID не перевищує загальну ємність тунелю 7210, ми приходимо 
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до висновку, що в режимі очікування 7210 здатний створити резервну копію 

2048 точок доступу з чотирьох активних контролерів.  

Випадок 2: Середній базовий набір послуг ідентифікаторів BSSID на AP 10. 

Тунель ємності з 10 ідентифікатором BSSID: 2048 * 10 = 20480 тунелів. В 

20480 тунелів потрібно перевищувати сумарну потужність тунелів 7210. Таким 

чином, ми приходимо до висновку, що 7210 резервний контролер не зможе 

створити резервну копію всіх 2048 точок доступу. В середньому 10 BSSID і на 

AP, 7210 резервний контролер матиме можливість резервного копіювання 

комбінований: 16,384 тунелів / тільки 10 = 1638 точок доступу N + 1, по підписці 

N + 1, показана на рисунку 2.20. Є чотири активних контролерів з 512 точками 

доступу, що закінчуються на кожному, і один резервний контролер 7210. 

Рисунок 2.20 – Підписка резервування 1 

 

На рисунку 2.21 резервні тунелі припиняються з 2048 точок доступу в 

режимі очікування 7210 контролера. 

 

 

Рисунок 2.21 – Підписка резервування 2 
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Рисунок 2.22 показує один активний контролер, який не вдався, і його 

відповідні 512 точок доступу перемкнули стан своїх тунелів на резервний Рисунок  

 

Рисунок 2.22 – Підписка резервування 3 

 

контролер HA з режиму очікування в активний.  

 Резервування сервера ліцензій 

Ліцензійні клієнти отримують ліцензії від свого головного сервера ліцензій, 

як показано на рисунку 2.23. 

 

Рисунок 2.23 – Основний сервер ліцензій 

 

Якщо активний сервер ліцензій не працює, як показано на рисунку 2.23, то 

сервер ліцензій в режимі очікування виступає, як сервер ліцензії. Якщо єдиному 
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серверу ліцензій не вдається в режимі очікування взяти на себе обов'язки 

головного сервера ліцензій, як на рисунку 2.24: 

1. Існуючі контролери, які отримали ліцензії від цього головного сервера 

ліцензій та продовжують функціонувати до 30 днів поки головний недоступний. 

2. Щойно запущені контролери не отримують ніяких ліцензій, оскільки 

немає активного сервера ліцензій. 

3. На екрані входу клієнта ліцензійного повідомлення з’являється 

попереджувальне повідомлення, якщо контролер ліцензії недоступний. 

4. Через 30 днів, коли жоден ліцензійний клієнт не може отримати ліцензію, 

контролер імпортував ліцензії від цього клієнта до контролера база даних ліцензій 

на рівні контролера. 

 

Рисунок 2.24 – Сервер ліцензії в режимі очікування 
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Рисунок 2.25 – Один сервер ліцензій 

 

Ми розглянули резервування, використовуючи VRRP або LMS та Backup-

LMS. Ми побачили плюси і мінуси цих скорочень. Дослідили швидку відмову від 

HA AP, що є новим додатком в ArubaOS 6.4 і 6.5. Виділили переваги 

резервування  HA в порівнянні з VRRP або LMS та резервного копіювання LMS. 

Вихід з ладу швидше, масштабується з великою кількістю точок доступу, коли 

ввімкнено функцію CPSec та коли точка доступу не спрацьовує, SSID не 

зникають. 

Швидке відмовлення HA AP 

1. Якщо модель розгортання використовує головне резервування через 

функцію резервування або VRRP між двома автономним контролерами, VRRP 

VIP повинен підтримуватися як ведучий AP, відкритий через DNS, DHCP 

варіант 43 або ADP. 

2. Під час налаштування профілю HA групи завжди використовується ip-

адреса контролера. Це вимога до успішно розгортання HA. Ця адреса така ж, як і 

IP комутатора, і може відрізнятися від IP-інтерфейсу. 

3. Під час міграції зі спадкового резервування настійно рекомендується 

налаштувати опцію lms-ip в системному профілі AP. 
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4. IP-адреса LMS повинна відповідати одній з «подвійних» або «активних» 

IP-адрес контролера в профілі групи HA.  

5. Використовується резервна копія LMS у профілі системи AP для 

відновлення після подвійного відключення, тобто LMS-контролер не працює, 

поки AP перезавантажується. 

У застарілому резервуванні VRRP (Рішення VRRP на рисунку 2.26) 

розгорнуто головне резервування та припинення AP на місцевих контролерах. 

VRRP налаштований між локальними контролерами. Резервування VRRP 

встановлено шляхом конфігурування AP LMS-IP як локального VRRP VIP 

(10.70.217.5 на цій діаграмі), так і AP припиняють свої тунелі на локальному 

контролері, який є головним VRRP, у цьому випадку Local1.  

 

Рисунок 2.26 – Міграція з VRRP до HA-APFF 
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Міграція з резервування віртуального кластеру до швидкого резервування 

HA AP на рисунку 2.27 здійснюється за допомогою наступних кроків: 

Підтримується резервування контролера та використання Master VIP 

(10.70.210.5) у відкритті головного доступу AP. Налаштування профілю групи HA 

та додавання до контролера IP обох локальних контролерів (10.70.217.3 та 

10.70.217) у DUAL роль. Налаштовано членство групи HA на кожному 

локальному контролері таким чином, щоб він належав до вищевказаного профілю 

групи HA. 

Змінюється значення LMS-IP з VRRP VIP (10.70.217.5) на Local1-ip-

контролер (10.70.217.3). 

Розгортання локального контролера – це можливе розгортання на сайтах, 

які потребують не більше двох контролерів. Таке розгортання, показане на 

рисунку 2.26, де використовуються два контролери: один головний контролер і 

один локальний контролер. Віртуальних кластер на рисунку 2.27 локальний 

контролер є головним віртуальним кластером, тоді як головним контролером є 

резервне копіювання VRRP. Резервування віртуального кластеру LMS-IP 

встановлюється на VRRP VIP (10.70.210.5). Щоб перейти до швидкого 

відмовлення від HA AP, як показано в Master-Local з розгортанням APFF на 

рисунку 2.26, підтримує віртуальний кластер, оскільки існує лише один головний 

контролер. Щоб забезпечити резервування контролера та контролер, який завжди 

відповідатиме на AP, коли AP завантажується як головний, ми використовуємо 

VIP між головним та місцевим контролери як контролер AP. Це важливо, щоб AP 

правильно підійшов. Ми розгортаємо швидку відмову AP і додаємо ІР-адреси 

головного та локального контролерів до профілю групи HA.  
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Рисунок 2.27 – Контролер міграції локального розгортання 

 

Віртуальний протокол надмірності маршрутизатора (VRRP) - широко 

використовуваний протокол, який забезпечує надмірність пристрою для усунення 

єдиної точки відмови, властивої статичному середовищу, спрямованому за 

замовчуванням. VRRP дозволяє налаштувати два або більше маршрутизаторів для 

формування групи. Ця група відображається як єдиний шлюз за замовчуванням з 

однією віртуальною IP-адресою та однією віртуальною MAC-адресою. Резервний 

маршрутизатор автоматично приймається, якщо основний, або головний 

маршрутизатор вийшов з ладу. У налаштуваннях VRRP головний маршрутизатор 

відправляє VRRP-пакет, відомий як реклама, на резервні маршрутизатори. Якщо 

головний маршрутизатор перестає надсилати рекламу, резервний роутер 

встановлює таймер інтервалу. Якщо в цей період затримки не надходить реклама, 

маршрутизатор резервного копіювання ініціює процедуру відмови. Але ми 

дослідили міграцію з резервування віртуального кластеру до швидкого 

резервування точки доступу High Availability, яка була додана в операційну 

систему Aruba OS 6.5. 
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3. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ  ТА ЗАХИСТУ 

ТРАФІКУ БЕЗПРОВОДОВОЇ МЕРЕЖІ ЗА ДОПОМОГОЮ CLEARPASS ТА 

ARUBA FIREWALL 

 

3.1 Принцип роботи Aruba ClearPass та його використання для 

забезпечення надійності передачі трафіку  

 

Мобільність кидає виклик ІТ для забезпечення надійного 

користувальницького доступу в будь-якому місці та в будь-який час без шкоди 

для безпеки та контролю. ClearPass Aruba Networks застосовує новий підхід до 

вирішення проблем мобільності. Це дає ІТ більш простий спосіб створити 

фундаменту, що підтримує політику на рівні підприємства, міцну безпеку та 

покращений досвід роботи з користувачами. Aruba ClearPass призначена для 

створення політик доступу на основі ролей або пристроїв, як в кабельній мережі, 

так  і в бездротової інфраструктурі або VPN, для автоматизованого підключення 

пристроїв, дозволяє заблокувати або обмежити доступ до корпоративної або 

гостьової мережі пристроїв або користувачам, які порушують політику безпеки 

[11].  

Система управління доступом Aruba ClearPass забезпечує вікно у вашу 

мережу і охоплює всі ваші побажання до вимог безпеки з єдиної платформи. Ви 

отримуєте повний перегляд мобільних пристроїв та користувачів і повний 

контроль над тим, що можуть отримати доступ. За допомогою ClearPass ІТ може 

централізовано керувати мережевою політикою, автоматично налаштовувати 

пристрої та розповсюджувати їх сертифікати безпеки, приймати відвідувачів, 

оцінювати стан пристроїв і навіть ділитися інформацією з сторонніми сторонами 

рішення – через одну панель, у будь-якій мережі та без зміни поточної 

інфраструктури. ClearPass 6.5 надає простий та персоналізований 

користувальницький інтерфейс, завдяки якому оперативний персонал може 

швидко та надійно керувати доступом до мережі відвідувачів. Це надає 

нетехнічному персоналу доступ до контролю спеціальної база даних користувачів 

для управління відвідувачами. За допомогою налаштованого веб-порталу ваш 
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персонал може легко створювати акаунт, скинути пароль або встановити термін 

дії для відвідувачів. Дозвіл на доступ до функції ClearPass керуються через 

профіль оператора, який може бути інтегрований із сервером LDAP або активний 

вхід у каталог. 

Це гарантує, що ІТ-адміністратори мають стандартну інтеграцію з мережею 

системи безпеки, але надають операційному персоналу потрібний їм інтерфейс 

користувача. 

У цьому сценарії відвідувачі використовують власні мобільні пристрої для 

доступу до корпоративної безпроводової мережі. Тому що доступ до мережі 

обмежений, відвідувачі спочатку повинні отримати ім’я користувача та пароль. 

Доступ гостя може бути забезпечений корпоративним оператором, який може 

потім надати відвідувачу квитанцію про друк показуючи їх ім’я користувача та 

пароль для мережі. Коли відвідувачі використовують самореєстрацію, як це може 

бути в мережі, що пропонує доступ для громадськості, процес є загалом схожий, 

але не вимагає від корпоративного оператора створення облікового запису гостей. 

Ім'я користувача та пароль для самозабезпеченого акаунта гостя може бути 

доставлений безпосередньо у веб-переглядачі відвідувача або надісланий через 

SMS або електронну пошту, це показано на рисунку 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Доступ для відвідувачів за допомогою ClearPass Guest 
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Адміністратор мережі, оператори та відвідувачі можуть використовувати 

різні мережеві інтерфейси для доступу до особистого управління. Точна топологія 

мережі та підключення до неї залежатимуть від типу доступу до мережі, що 

пропонується відвідувачам, та географічне розташування точок доступу. На 

наступному рисунку показані основні взаємодії між ClearPass Guest та людьми та 

іншими компоненти, що беруть участь у наданні гостьового доступу.  

Процес розгортання AirGroup  

AirGroup дозволяє користувачам реєструвати свої персональні мобільні 

пристрої в локальній мережі та визначати групу друзів або однодумців, яким 

дозволено ділитися ними. Ви використовуєте ClearPass Guest для визначення 

AirGroup адміністраторів та операторів. Потім адміністратори AirGroup можуть 

використовувати ClearPass Guest для реєстрації та управління ними спільними 

пристроями організації та налаштовувати доступ відповідно до імені користувача, 

ролі, місцезнаходження чи часу. AirGroup оператори (кінцеві користувачі) можуть 

використовувати ClearPass Guest для реєстрації своїх персональних пристроїв та 

визначення групи, яка може поділитися ними, як на рисунку 3.2.  

 

 

 

Рисунок 3.2 – Взаємодії, залучені до доступу гостей 
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Файли cookie – це невеликі текстові файли, які розміщуються на комп'ютері 

користувача веб-сайтами, які відвідує користувач. Вони широко використовується 

для того, щоб веб-сайти працювали ефективніше, а також для надання інформації 

власникам сайту. Сесійні файли cookie – це тимчасові файли cookie, які тривають 

лише протягом одного сеансу користувача. Коли користувач реєструється або 

входить в систему через портал із захопленим в Арубі, Aruba використовує файли 

cookie сесії виключно для пам’яті між кліками, хто є гостем або оператором. 

Aruba використовує цю інформацію таким чином, щоб не ідентифікувати будь-

яку конкретну інформацію для користувачів, і не робить спроб з'ясувати особи, 

які використовують ClearPass продукти. Аруба не пов'язує дані, зібрані файлом 

cookie, з будь-якими ідентифікаційними особами з будь-якого джерела. Аруба 

використовує файли cookie сеансу лише під час активного сеансу користувача не 

зберігає постійні файли cookie на комп’ютері. Кукі сесії видаляються, коли 

користувач закриває його веб-браузер. 

Можливість легко створювати та керувати обліковими записами гостей – 

головна функція ClearPass Guest. Гість модуль менеджера забезпечує повний 

контроль над процесом створення облікового запису користувача. Функції 

менеджера гостей для управління обліковими записами гостей дозволяють: 

1) Перегляд та керування активними сеансами. 

2) Створюйте одиночні або декілька облікових записів і квитанцій. 

3) Створюйте нові пристрої MAC.  

4) Групове редагування облікових записів.  

5) Експорт списку облікових записів.  

6) Імпортуйте нові облікові записи з текстового файлу.  

7) Перегляд облікових записів гостей та редагування індивідуальних або 

декількох облікових записів гостей.  

8) Перегляд MAC-пристроїв та редагування окремих або декількох 

пристроїв. 

Спонсорський доступ гостей 

На рисунку 3.3 показаний процес спонсорського доступу гостей. 
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Рисунок 3.3 – Спонсорський доступ гостя з гостем, створеним оператором 

 

Оператор створює облікові записи гостей та формує квитанцію про рахунок. 

Гість входить на сервер мережевого доступу (NAS) за допомогою даних, наданих 

при її отриманні. NAS автентифіковує та авторизує вхід гостя в ClearPass Guest. 

Після авторизації гість має доступ до мережі. ClearPass Onboard автоматизує 

802.1X конфігурацію та забезпечення (BYOD) та пристрої, керовані ІТ – Windows, 

Mac OS X, iOS та Android – через дротовий, безпроводовий та віртуальні приватні 

мережі (VPN). ClearPass Onboard включає такі основні характеристики:  

1) Автоматичне налаштування мережевих налаштувань для провідних та 

безпроводових кінцевих точок.  

2) Надання унікальних облікових даних пристроїв для BYOD та керованих 

ІТ пристроїв. 

3) Підтримка пристроїв Windows, Mac OS X, iOS та Android.  

4) Увімкнення та анулювання унікальних облікових даних на пристрої 

конкретного користувача.  

5) Використовує профіль ClearPass для визначення типу пристрою, 

виробника та моделі.  
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Конфігурація сертифіката в кластері  

Коли ви використовуєте Onboard у кластері, ви повинні використовувати 

один загальний кореневий сертифікат (CA) для видачі всіх сертифікатів сервера 

ClearPass для кластера. Це дозволяє «перевірити» повідомлення в iOS і дозволяє 

вам перевірити, що сертифікат сервера ClearPass дійсний під час автентифікації 

EAP-PEAP або EAP-TLS. У кластері серверів ClearPass пристрої можуть бути на 

борту через будь-який вузол або автентифікацію. Кожен сервер ClearPass має 

інший сертифікат, який використовується як для ідентифікації SSL, так і для 

RADIUS. В конфігурації за замовчуванням, це самопідписані сертифікати, тобто 

вони не видаються кореневим CA. Це конфігурація декількох самопідписаних 

сертифікатів не буде працювати: хоча одному сертифікату можна довірити, 

декілька сертифікатів. Існує два способи налаштування загальної кореневої 

служби CA для видачі всіх сертифікатів сервера ClearPass для кластеру:  

Використовуйте повноваження сертифіката. Створіть запит на підписання 

сертифіката на кожному вузлі ClearPass, підпишіть сертифікати за допомогою 

Onboard та встановити їх у ClearPass. Потім ви можете ввімкнути пристрої на 

будь-якому вузлі в кластер і можете виконувати захищену автентифікацію EAP з 

передбаченого пристрою на будь-який вузол кластера.  

Для видачі сертифікатів сервера ClearPass використовуйте орган 

комерційної сертифікації. Перевірте, що той самий кореневий CA у верхній 

частині ланцюга довіри для кожного сертифіката сервера, і що це довірений 

кореневий сертифікат. Надання та аутентифікація працюватимуть у всьому 

кластері. 

Повторне забезпечення пристрою  

Оскільки пристрої не знаходяться під повним контролем мережевого 

адміністратора, це можливо для несподіваних змін конфігурації на передбаченому 

пристрої. Наприклад, користувач може видалити профіль конфігурації, що 

містить налаштування для передбаченої мережі, наказати пристрою забути 

передбачені мережеві налаштування або скинути пристрій до заводських 

налаштувань і знищити всю конфігурацію на пристрої. Коли ці події трапляються, 
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користувач не зможе отримати доступ до передбаченої мережі, і йому доведеться 

переглядати свій пристрій. Бортовий сервер виявляє пристрій, який 

реконструюється, і спонукає користувача здійснити відповідні дії (наприклад, 

підключення до відповідної мережі). Якщо це неможливо, користувач може 

вирішити перезапустити процес забезпечення та повторне надання пристрою. 

Повторне надання пристрою повторно використовує наявний сертифікат клієнта 

TLS або унікальні облікові дані пристрою, якщо такі є, облікові дані залишаються 

дійсними. Якщо термін дії клієнтського сертифіката TLS закінчився, пристрою 

буде видано новий сертифікат. Це дозволяє регулярно проводити перегляд. 

 

3.1.1 ClearPass Policy Manager 

 

Платформа ClearPass Policy Manager забезпечує управління доступом до 

мережі на основі ролей та пристроїв співробітників, підрядників та гостей з будь-

якої інфраструктури дротової, безпроводової та VPN мережі. ClearPass працює з 

будь-якою багатомодерною мережею і може бути поширений на бізнес та ІТ-

системи, які є вже на місці. ClearPass пропонує широкий спектр унікальних 

можливостей самообслуговування. Користувачі можуть надійно перебувати на 

власних пристроях для корпоративного використання або реєстрації AirPlay, 

AirPrint, Digital Living Network Alliance (DLNA) та Universal Plug та відтворюйте 

(UPnP) пристрої, які увімкнено для спільного доступу, спонсорують гостьовий 

Wi-Fi доступ і навіть налаштовують спільний доступ для Apple TV та Google 

Chromecast.  

Потужність ClearPass походить від інтеграції ультра масштабованих AAA 

(аутентифікація, авторизація та облік) з управлінням політикою, доступом до 

гостьової мережі на борту пристроїв та перевірки стану пристрою. Завдяки цій 

єдиній політиці ClearPass та платформі AAA дані використовуються в мережі для 

забезпечення їх щоб користувачі та пристрої отримали відповідні права доступу. 

ClearPass використовує роль, пристрою, місцеположення, використання програми 

та час доби для користувальницької безпеки політики, вона прискорює 
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розгортання пристроїв та впорядкувати мережеві операції через дротові мережі, 

безпроводові мереж та VPN. ClearPass може бути розширений до сторонніх 

систем безпеки та ІТ, використовуючи API на основі REST для автоматизації 

роботи потоків, які раніше вимагали вручну ІТ-втручання. Він інтегрується з 

керуванням мобільним пристроєм використовувати інформацію про 

інвентаризацію пристрою, що дає змогу краще обізнаних політичних рішень. 

Браузери, що підтримують ClearPass: 

Mozilla Firefox у Windows 7, Windows 8.x, Windows 10 та macOS  

Google Chrome для macOS та Windows  

Apple Safari 9.x і пізніше на macOS  

Мобільний Safari 5.x на iOS  

Microsoft Edge в Windows 10  

Microsoft Internet Explorer 10 та новіших версій у Windows 7 та Windows 8.x  

ClearPass Policy Manager пропонує аутентифікацію користувачів та 

пристроїв на основі 802.1X, non-802.1X та вєб- методи доступу до порталу, як 

показано на рисунку 3.4. Для посилення безпеки в будь-якому середовищі можна 

одночасно використовувати декілька протоколів аутентифікації, такі як PEAP, 

EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS та EAP-PEAP-Public.  

 

 

Рисунок 3.4 – ClearPass Policy Manager 
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Для тонкозернистого контролю можна використовувати атрибути з 

декількох магазинів ідентичності, наприклад Microsoft Active, LDAP-сумісний 

каталог, сумісна з ODBC база даних SQL, сервери-маркери та внутрішні бази 

даних для різних доменів в рамках однієї політики. Крім того, ви можете будь-

коли додати оцінку постави та виправлення до існуючих політик. ClearPass надає 

вбудований сервіс профілювання, який дозволяє виявити та класифікувати всі 

кінцеві точки незалежно від типу пристрою. Ви можете отримати різноманітні 

контекстні дані (наприклад, MAC OUI, DHCP та інші дані пристроїв, орієнтовані 

на ідентичність) і використовувати ці дані в межах політики. Збережені дані 

профілювання визначають зміни профілю пристрою та динамічно змінюють права 

авторизації. 

Наприклад, якщо принтер відображається як ноутбук Windows, ClearPass 

Policy Manager може автоматично заборонити доступ. Некеровані пристрої, 

(наприклад, принтери, IP-телефони та IP-камери), можна ідентифікувати як відомі 

або невідомі при підключенні до мережі. Ідентичність цих пристроїв заснована на 

наявності їх MAC-адрес у зовнішній чи внутрішній базі даних. ClearPass Onboard 

автоматично використовує будь-які Windows, macOS, iOS, Android, ChromeOS, 

пристрої Ubuntu для використання вбудованого робочого процесу централізації. 

Інші користувачі, які перебувають у реальному інтерфейсі для створення 

необхідних SSID та встановлення 802.1X, завантажує унікальні розроблені 

повідомлення. Додаткові можливості включають в себе ІТ-динаміки, які 

відображають та видають відокремлені повідомлення для втрачених чи 

викрадених пристроїв, та пропонує налаштування мобільної електронної пошти 

для клієнтів. 

ClearPass Guest спрощує процеси робочого потоку, щоб приймальники, 

працівники та інший персонал, який не є ІТ, могли створити тимчасові гостьові 

акаунти для безпечного доступу до Wi-Fi та дротової мережі. Самореєстрація 

дозволяє гостям створення своїх облікових даних.  
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ClearPass OnGuard, а також окремі стійкі агенти OnGuard виконують 

передові оцінки постави кінцевої точки. Традиційні можливості перевірки NAC 

забезпечують відповідність та мережу гарантії перед підключенням пристроїв. Ви 

можете використовувати інформацію про цілісність кінцевих точок (наприклад, 

статус антивірусу, брандмауера та однорангової програми) для вдосконалення 

політики авторизації. Служби автоматичного відновлення також доступні для 

невідповідних пристроїв. ClearPass Policy Manager доступний у вигляді 

апаратного забезпечення або віртуального пристрою. Для підвищення 

масштабованості та резервування, ви можете розгорнути віртуальну техніку, а 

також апаратні прилади, всередині кластеру. ClearPass перевіряє наявність 

оновлень на сервері веб-сервісу ClearPass. Адміністратор може завантажити і 

встановіть ці оновлення безпосередньо зі сторінки «Оновлення програмного 

забезпечення» (залежно від кластерної широти).  

 

3.1.2 ClearPass Guest 

 

ClearPass Guest пропонує простий та персоналізований користувальницький 

інтерфейс, за допомогою якого оперативний персонал може швидко та надійно 

управляти доступом до мережі відвідувачів. Це надає вашому нетехнічному 

персоналу контрольований доступ до спеціальної бази даних користувачів для 

управління відвідувачами. За допомогою налаштованого веб-порталу ваш 

персонал може легко створити обліковий запис, скинути пароль або встановити 

термін дії для відвідувачів. Дозволи доступу до функцій ClearPass Guest 

управляються через профіль оператора, який може бути інтегрований із сервером 

LDAP або входом у Active Directory. Відвідувачі можуть бути зареєстровані на 

прийомі та забезпечені індивідуальним обліковим записом гостей, який визначає 

їх профіль відвідувача та тривалість їх відвідування. Відвідувачу можна надати 

роздруковану індивідуальну квитанцію з реквізитами рахунку, або квитанцію 

можна доставити безпроводово за допомогою інтегрованих SMS-послуг. Компанії 

також можуть заздалегідь генерувати спеціальні скретч-картки, кожна з яких має 
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визначений час доступу до мережі, які потім можуть бути роздані у 

корпоративному середовищі або продані за сценаріями загального доступу. Ви 

можете використовувати функції налаштування для визначення параметрів, які 

дозволяють відвідувачам самостійно надавати власні гостьові акаунти. 

Відвідувачі реєструються через фірмовий та індивідуальний веб-портал, 

забезпечуючи обтічний та професійний досвід. Опитування також можуть бути 

представлені під час процесу самореєстрації та збережені даних для подальшого 

аналізу та звітності, надаючи додаткову інформацію про відвідувачів та їх 

використання в мережі. ClearPass Guest інтегрується з усіма провідними 

рішеннями безпроводового зв’язку та NAC через гнучку точку визначення, 

ClearPass Policy Manager ClearPass. Менеджер політики також включає посилання 

на гостьові, статистичні дані та бортові. Функції OnGuard та Profile включені в 

інтерфейс користувача Manager. Це гарантує, що ІТ-адміністратори мають 

стандартну інтеграцію з мережевою системою безпеки, але надають операційному 

персоналу потрібний їм інтерфейс користувача.  

Відвідувачі використовують власні мобільні пристрої для доступу до 

корпоративної безпроводової мережі. Оскільки доступ до мережі обмежений, 

відвідувачі повинні спочатку отримати ім’я користувача та пароль. Обліковий 

запис гостя може бути забезпечений корпоративним оператором, який потім може 

надати відвідувачу розписку про друк із зазначенням їх імені користувача та 

пароля для мережі. Коли відвідувачі використовують самореєстрацію, як це було 

у випадку з мережею, що пропонує загальнодоступний доступ, процес є широко 

подібним, але не вимагає від корпоративного оператора створення облікового 

запису гостей. Ім'я користувача та пароль для власного гостьового облікового 

запису можуть бути доставлені безпосередньо у веб-переглядачі відвідувача або 

надіслані через SMS або електронну пошту.  

Ліцензії гостей ClearPass вважаються унікальними пристроями, що 

з'єднуються через портал. Щодня підраховується кількість унікальних пристроїв, 

що підтверджують автентифікацію гостьових акаунтів, і кожен пристрій споживає 

одну ліцензію для гостей. Кожен успішно автентифікований пристрій також 
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використовує ліцензію диспетчера політики. Навіть якщо встановлена відповідна 

ліцензія для гостей, якщо кількість ліцензій диспетчера політик перевищена, нові 

кінцеві користувачі реєстрації портальних дозволів не дозволятимуться доти, 

доки не буде виправлено використання ліцензії диспетчера політики. Відвідувачі, 

які підтверджують автентифікацію через соціальні входи, а також корпоративні 

користувачі, які підключаються через закритий портал, але автентифікуються 

через Active Directory, не споживають ліцензій для відвідувачів, оскільки ці 

аутентифікації не спонсоруються та не зареєстровані самостійно в базі даних 

гостей.  

Коли користувач реєструється або входить у систему через портал, що 

перебуває на заході в Арубі, Aruba використовує сесійні файли cookie виключно 

для пам’яті між кліками, хто є гостем або оператором. Aruba використовує цю 

інформацію таким чином, щоб не ідентифікувати будь-яку конкретну інформацію 

про користувача, і не робити спроб з'ясувати особи, які використовують її 

продукти ClearPass. Аруба не пов'язує будь-які дані, зібрані файлом cookie, з будь-

якою особистою інформацією (PII) з будь-якого джерела. Aruba використовує 

файли cookie сеансу лише під час активного сеансу користувача і не зберігає 

постійних файлів cookie на комп'ютері користувача. Файли cookie сесії 

видаляються, коли користувач закриває веб-браузер. 

 

3.2 Policy Enforcement Firewall 

 

Aruba інтегрує потужний брандмауер – Policy Enforcement Firewall (PEF) у 

свою безпроводову пропозицію. Використовуючи PEF, організації можуть 

застосовувати політику доступу до мережі, яка визначає, хто може отримувати 

доступ до мережі, в яких областях мережа, до якої вони можуть мати доступ, і яку 

пропускну здатність вони можуть мати. Адміністратори можуть створити єдину, 

інтегровану систему для здійснення мережевої політики шляхом використання 

відкритого інтерфейсу PEF для таких зовнішніх служб засоби захисту, такі як 

ClearPass, монітори ефективності та сервери аутентифікації / авторизації [12].  
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Політика брандмауера – це набір правил списку доступу, який 

застосовується до трафіку, який проходить через контролер Aruba. А політика 

брандмауера визначає конкретні характеристики щодо пакету даних, що 

проходить через контролер Aruba і вживає певних дій, заснованих на цій 

ідентифікації, як показано на рисунку 3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – Робота брандмауера Aruba OS 

 

У контролері Aruba ця дія може бути дією типу брандмауера наприклад 

дозвіл або заборона пакету, адміністративна дія, така як реєстрація пакета або 

якість служби (QoS), наприклад, встановлення 802.1p бітів або розміщення пакета 

в черзі пріоритету. Ви можете подати заявку політики брандмауера щодо ролей 

користувачів, щоб надати диференційоване ставлення до різних користувачів в 

одній мережі або фізичних портів і застосовувати ту саму політику до всього 

трафіку через порт. Правила обробляються зверху вниз, тому положення правила 

в політиці та положення політики в межах ролі користувача визначає 

функціональність ролі користувача. Коли ви конструюєте роль, ви повинні 

привести правила та політику в належний порядок. 

Ролі користувача: 

Кожен клієнт в мережі, орієнтованій на користувача Aruba, асоціюється з 

роллю користувача, яка визначає його клієнта, мережеві привілеї, та як часто він 
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повинен повторно підтверджуватися, і які договори про пропускну здатність 

застосовуються. Є набір правил, що застосовується до трафіку, який проходить 

через контролер Aruba. Ви вказуєте одну чи більше політик для ролі користувача. 

Нарешті, ви можете призначити ролі користувача клієнтам до або після їх 

автентифікації в системі. Іншими словами, роль користувача – це сукупність прав, 

призначених користувачеві. Атрибути, які можна визначити в межах цих прав 

підпадають під різні категорії. 

Коли провідний клієнт підключається до провідного порту, який не 

довіряється на контролері Aruba, контролер шукає, що називається таблицею 

користувачів. Якщо таблиця користувача не містить MAC-адресу провідного 

клієнта, який щойно підключився, застосовується роль користувача до клієнта. 

Якщо не визначено інше, усі такі провідні користувачі розміщуються в ролі входу 

за замовчуванням. Якщо до такого ненадійного дротового порту приєднано «aaa 

профіль», роль користувача, визначена в профілі aaa, відводиться провідний 

клієнт. Профіль AAA, приєднаний до WLAN, визначає роль, яку повинен мати 

клієнт, перш ніж він засвідчить автентифікацію, і роль, яку йому слід призначити 

після успішної автентифікації. Аналогічно тому, коли безпроводовий клієнт 

асоціюється з AP, він повинен успішно пройти автентифікацію спочатку, для того, 

щоб присвоїти йому роль користувача, яка визначає набір правил доступу для 

цього клієнта. Для безпроводового клієнта профіль AAA, приєднаний до 

віртуальної AP, визначає, яку роль користувача виконує безпроводовий клієнт 

слід розміщувати, або в разі успішної автентифікації або невдалої автентифікації. 

Існує певний порядок, в якому ці правила застосовуються, і одне може 

передувати іншому. Клієнту присвоюється роль користувача одним із декількох 

методів. Роль, призначена одним методом, може мати перевагу більше одного, 

призначеного іншим методом. Методи призначення ролей користувача – від 

найнижчого до найвищого пріоритету: 

1. Початкова роль користувача або VLAN для аутентифікованих клієнтів 

налаштована в профілі AAA для віртуального AP.  
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2. Роль користувача може бути отримана з атрибутів користувача при 

асоціації клієнта з AP (це відоме як роль, отримана користувачем). Ви можете 

налаштувати правила, які присвоюють ролі користувача клієнтам, які 

відповідають певному набору критерії. Наприклад, ви можете налаштувати 

правило для призначення ролі VoIP-Phone будь-якому клієнту, який має MAC 

адреса, яка починається з байтів xx: yy: zz. Правила виведення користувача 

виконуються до аутентифікації клієнта.  

3. Роль користувача може бути роллю користувача за замовчуванням, 

налаштованою для методу аутентифікації, такого як 802.1X або VPN. Для 

кожного методу аутентифікації ви можете налаштувати роль за замовчуванням 

для клієнтів, які успішно працюють автентифіковано за допомогою цього методу.  

4. Роль користувача може бути отримана з атрибутів, повернутих сервером 

аутентифікації та певним клієнтом (це відоме як похідна від сервера роль). Якщо 

клієнт має автентифікацію через сервер аутентифікації, роль користувача для 

клієнта може базуватися на одному або декількох атрибутах, повернених 

сервером протягом автентифікацію або на атрибутах клієнта, таких як SSID 

(навіть якщо атрибут не повертається сервером). Правила виведення сервера 

виконуються після аутентифікації клієнта.  

5. Роль користувача може бути отримана з специфічних атрибутів для 

постачальника Aruba (VSA) для аутентифікації сервера RADIUS. Роль, отримана 

від VSA Aruba, має перевагу перед будь-якими іншими ролями користувачів. 

Нові атаки зсередини розробляються для того, щоб уникнути і 

використовувати традиційні засоби безпеки. Вони часто знаходяться на території 

мережі тижнями чи місяцями лише для вилучення, фатального шифрування даних 

або іншим чином компрометують ІТ-ресурси. Водночас, ІТ не вистачає видимості 

в системі прикладного рівня, що безпосередньо впливає на продуктивність мережі 

і роботу кінцевих користувачів. Як лідер у галузі бездротових та дротових мереж, 

Aruba тa компанія Hewlett Packard Enterprise стала першою в галузі використання 

комплексного кіберзахисту на основі крайових даних, що включає шифрування 

військового рівня та спеціалізовану ідентичність рішення доступу, яке 
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називається брандмауером для забезпечення політики (PEF). PEF працює на 

ArubaOS та InstantOS і є перевіреною технологією, яка працює на 4 мільйонах 

приладах у світі. Це єдиний брандмауер, орієнтований на користувачів та 

пристроїв, який забезпечує межу нульової довіри в точці доступу. Традиційні 

брандмауери, які використовують управління на основі IP-адрес для керування і 

активізуються лише після дозволу користувача чи пристрою в мережі. 

 Натомість брандмауер користувача та програми Aruba з PEF охоплює цю 

вразливість шляхом використання ідентичності, атрибутики трафіку та інших 

умов безпеки централізованого керування правами доступу під час початкового 

з'єднання. PEF також є базовою технологією, яка дозволяє динамічній сегментації 

ключове технічне рішення в межах Аруби, що спрощує та захищає проводові та 

безпроводові мережі. За допомогою користувачів та програм управління, ІТ може 

усунути необхідність додавання VLAN, SSID або ACL - різко зменшуючи 

складність. Функція видимості програми PEF дозволяє мережевим 

адміністраторам, отримати широке розуміння програм, які працюють у мережі та 

хто ними користується. WebCC - це додаткова функція, яка підвищує PEF, 

включаючи фільтрування URL адрес, IP адрес та геолокації. Для початку під час 

процесу входу в мережу, кожен користувач або пристрій перевіряється Якщо 

ідентичність  встановлено, відводиться роль. Цінність користувача з роллю 

полягає в тому, що якщо він є небезпечний (наприклад, пристрій порушено) 

можна негайно змінити відведення нової, більш обмежувальної ролі, не 

вимагаючи переконфігурації мережі. Після того, як роль користувача чи пристрою 

призначена, правила застосовується на основі пріоритетів організації в галузі 

захисту. Ці політики дотримуються користувача у всій мережі та застосовуються 

рівномірно для безпроводового, провідного та VPN з'єднання. Якщо пристрої не 

зареєстровані ,  за замовчуванням на основі типу відбитого пальця пристрою 

може буде застосовано (наприклад, "Усі телевізійні екрани отримують доступ до 

DNS, DHCP та Інтернет-сервіси HTTPS, але не потрібно внутрішні ресурси »). 

Розпізнаний користувач, який підключається до керованого PEF мережі спочатку 

буде призначена роль і він буде поставлятися з набором ІТ-дозволів. У цьому 
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випадку, адміністратору буде дозволений доступ лише до тих інструменти та 

мережевих послуг, що необхідні для їх роботи: електронна пошта, Microsoft Office 

та записи співробітників. Як результат, PEF усуває важке, ручне визначення 

помилок та змін конфігурації VLAN забезпечуючи при цьому точність та 

реалізацію в режимі реального часу. А оскільки PEF використовує глибоку 

перевірку пакетів, вона має поінформованість додатків 7 рівня  та розпізнає 3000 

заявок. PEF має елементи керування, які оптимізують використання трафіку. 

Політика на основі ролей може обмежувати максимальну кількість споживання 

пропускної здатності для конкретного користувача, або класу та перешкоджає 

монополізації енергетичних мережевих ресурсів користувачів.  

Водночас політика управління трафіком може гарантувати мінімальні 

обсяги пропускної здатності для пристроїв, щоб користувачі залишались 

продуктивними. PEF оптимізує продуктивність трансляції та багатоадресний 

трафік, щоб покращити продуктивність програми. Інші протоколи з пропускною 

здатністю, такі як mDNS, ARP можна повністю відфільтрувати та обмежити лише 

до певних ділянок мережі. Крім того, PEF забезпечує комплексний інтелект для 

захисту користувачів та мереж від зловмисних файли та URL-адрес в режимі 

реального часу. Після ідентифікації та візуалізації мобільних додатків 

відкривається доступ де можуть застосовуватися для визначення пріоритетності 

виконання корпоративних заявок. Оскільки мобільні пристрої претендують на 

пропускну здатність Wi-Fi, PEF захищає програми, які вас найбільше хвилюють. 

Мережеві послуги, такі як Apple AirPrint та AirPlay оптимізовано, IP-трафік 

багатоадресної передачі відео автоматично пріоритетний, Apple FaceTime, 

зашифровані голосові та відеосеанси, як Microsoft Teams або Skype 

ідентифікуються автоматично. Крім того, поширені веб-сервіси, такі як Pandora, 

Netflix, Google Drive, та Dropbox може бути визначений пріоритетною мережею 

на основі користувача, пристрою та місцеперебування. 
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3.3 ACL та ACE 

 

Дійсний ACL – це спеціальний ACL, який перевіряється на адресу всіх 

вихідних IP-адрес користувача, перш ніж їм є дозволено знаходитись у таблиці 

користувачів, тому перед цим IP-адресою підлягають ролі та політики. Хоча 

спочатку це може звучати нормально, можуть з’явитися деякі несприятливі 

побічні ефекти, такі як:  

1. Можуть виникати переповнені таблиці користувачів, оскільки з одного і 

того ж хоста з’явиться декілька IP-адрес, які можуть бути або можуть не 

використовується, наприклад:  

a) Остання IP-адреса, яку має клієнт, перед тим, як вони підключились до 

WLAN  

б) 169.254.x.x автоматична конфігурація адреси через проблеми з 

очікуванням DHCP 

в) IP-адреси VMWARE  

2. Проблеми з підключенням до внутрішніх серверів через зловмисне або 

ненавмисне використання таких адрес WLAN (або інших ненадійних 

користувачів, таких як RAP-провідний, S2500 / 3500) клієнтів. Це може статися, 

якщо клієнт WLAN джерело пакета з джерелом IP, відмінним від його власного, 

який відповідає внутрішньому серверу. Це стане записом у таблиці користувачів і 

підлягатиме правилам брандмауера та відображатиметься, як локальна адреса до 

контролера Аруби.  

3. Виснаження таблиць користувачів (DoS) через псевдовипадкові IP-

адреси, які отримує клієнт і надсилаються в WLAN та заповнення таблиці 

користувачів. Є кілька способів вирішити це: 

а) В Aruba 6.1 і пізніше багато цього можна вирішити, скориставшись 

опцією «Enforce DHCP» у профілі AAA щоб переконатися, що клієнт 

використовує лише IP-адресу, надану йому через DHCP.  

б) Вручну модифікуйте ACL дійсного користувача, щоб дозволити лише 

підмережам, які клієнти повинні витягувати IP-адреси наприклад, і заборонити від 



70 

 

усіх інших, наприклад, щоб дозволити лише клієнтську підмережу 10.1.1.0/24 в 

таблиці користувачів. 

Цей процес може бути громіздким і схильним до помилок, і це не 

допомагає. Слід бути дуже обережним, якщо цей ACL буде змінено. Як 

альтернатива ручній зміні дійсного користувача ACL, в ArubaOS 3.4 та пізніших 

версіях використовуйте параметр «Лише дозволити» локальні підмережі в таблиці 

користувачів в розділі Advanced> Stateful Firewall конфігурації контролера. Це 

дозволить переглянути локально налаштовані підмережі та автоматично 

дозволити їх заперечуючи всі інші. Одне врахування цього вимагає, щоб VLAN, 

на які ви вводите користувальницький трафік на нього налаштовано IP-адресу. 

Дійсний користувач ACL управляє IP-адресами, які можуть входити в 

таблицю користувачів контролера через усі ненадійні інтерфейси. Будь-який 

трафік, що надходить у систему, спочатку обробляється цим ACL, перш ніж 

обробляється іншими ACL і ролями користувачів. Контролер забороняє 

мережевий доступ до будь-якого клієнта, який використовує IP-адресу, відхилену 

цим правилом. Дійсний користувач ACL – це особливий вид внутрішньої системи 

ACL, який не слід додавати до жодної ролі користувача. У ArubaOS встановлений 

за замовчуванням ACL дійсного користувача, який можна змінити, але новий 

ACL дійсного користувача не може бути створено. Отже, значення параметрів 

конфігурації, прийнятні в звичайних ACL, не застосовуються в дійсний 

користувальницький ACL. Дійсний користувач ACL обробляє трафік інакше, ніж 

стандартний ACL, тому конфігурація правила для дійсного користувача ACL 

варіюються так: 

Як і для стандартного сеансу ACL, який налаштовує правило в ACL 

дійсного користувача, потрібно визначити джерело, пункти призначення, служби 

та дії. Однак, обробляючи правила, ACL дійсного користувача враховує лише 

джерело та поле дії. Іншими словами, поля призначення та служби у праві 

ігноруються дійсним користувачем ACL. Отже, правило «будь-який хост 

10.10.3.10 tcp 80 заперечує» буде заперечувати весь трафік від будь-якого 

користувача, оскільки тільки джерело та поле дій є релевантними.  
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Вони не можуть використовувати ключове слово «user» у вихідному полі 

правил у ACL дійсного користувача. Отже, правило «користувач будь-який дозвіл 

«не може бути використаний. Натомість використовуйте» будь-який дозвіл».  

Оскільки поля призначення та послуги у праві ігноруються дійсним ACL 

користувача, ключове слово для них поля за замовчуванням є «будь-яким». Отже, 

правило «будь-який хост 10.10.3.10 tcp 80 заборонити» буде вважатися «будь-

яким запереченням» ACL дійсного користувача.  

Ключовим словом у полі дії має бути лише «дозвіл» або «заборона» 

Firewall Local-Valid-Users 

Налаштування ACL дійсного користувача на контролерах із сотнями 

підмереж може бути дуже громіздким. Брандмауер функція локальних дійсних 

користувачів, спрощує конфігурацію ACL дійсного користувача. Коли функція 

включена, тільки IP-підмережі, що відповідають інтерфейсам L3 на контролері, 

вважаються дійсними. Іншими словами, для того, щоб підмережа вважалася 

дійсною «локальними користувачами брандмауера», контролер повинен мати 

інтерфейс L3, що належить до цієї підмережі.  

У мережі дозволяється використовувати лише клієнтські пристрої, що 

належать до дійсних підмереж. Щоб функція «локальні дійсні користувачі 

брандмауера» була активною, ACL дійсного користувача. Пам’ятайте, що 

наявність будь-якого іншого правила, окрім «будь-якого заперечення», у ACL 

дійсного користувача автоматично вимикає функцію «брандмауера для місцевих 

користувачів».  

В ArubaOS запис ACE – це внутрішня структура даних, яка 

використовується для застосування політики брандмауера. По суті, ACL 

переводяться в один або кілька записів ACE, які використовуються для 

забезпечення дійсних ролей, налаштованих у брандмауері. 

Незалежно від платформи, є всі 8K (2 ^ 13 = 8192) записів ACE, які можна 

налаштувати. Поза цим 8,192 записів ACE доступні, останні 512 були виділені 

брандмауером, решта можуть використовуватися звичайними ACL. Це дає 
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загальну кількість 780 записів ACE. Цей ліміт стосується всіх контролерів 

платформи до та включаючи всі версії 8.0.1 та 8.1 AOS. 

У якийсь момент, якщо таблиця ACE заповниться, а клієнт продовжує 

завантажувати великі або складні ACL, слід переглянути кроки для звільнення 

записів:  

1. Чи всі АCL, створені на контролері, активно використовуються в ролі? 

Якщо ні, видаліть усі невикористані ролі.  

2. Чи всі ACL настільки ефективні, наскільки вони можуть бути? Якщо є 

ACL, які використовують однаковий псевдонім для джерела призначення, це 

насправді не ефективний ACL. У цьому випадку SRC може бути «користувачем», 

оскільки така роль для забезпечення політики безпроводових мереж Campus (6.x) | 

36 вже застосовано до певної групи VAP / Користувача, в більшості випадків не 

потрібно вказувати SRC. Ця зміна сама по собі може звільнити записи ACE у 

конкретному випадку.  

3. Чи можна декілька ACL в одній ролі, чи можна зменшити кількість 

ролей? Якщо є десятки ролей на контролері, але більшість із них однакові, 

зменшуйте кількість ролей та присвоюйте їм відповідний спосіб необхідні VAP.  

Якщо все інше виходить з ладу і таблиця ACE заповнена, і зменшення 

неможливо, для вирішення цього потрібно встановити та змінити конфігурацію, 

якщо потрібно, щоб розділити навантаження. 

Коли ми говоримо про безпеку для безпроводових користувачів, є два 

аспекти: автентифікація та шифрування.  

Аутентифікація – це метод перевірки ідентичності користувачів у мережі. 

Це забезпечує користувачів, які є підключенні до вашої мережі і яким, можна 

довіряти. Всі контролери мобільності Aruba оснащені інтегрованим 

брандмауером, який забезпечує рольовий доступ для користувачів. На основі 

ідентичності користувача можуть бути різні права доступу. Наприклад, в офісних 

середовищах для кінцевих користувачів зазвичай рекламуються два SSID. Є 

«Співробітник» SSID, який ідентифікує користувачів на основі їх даних 802.1X. 
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Аутентифікація 802.1X – це тип L2 автентифікація, тобто користувачі 

повинні бути аутентифіковані в мережі, перш ніж вони можуть отримати IP-

адресу та отримати доступ до мережевих ресурсів. Існує також SSID «Гість», який 

дозволяє користувачам підключатися до мережі та отримати IP-адресу. Потім ці 

гостьові користувачі піддаються автентичності L3. Сторінка з захопленим 

порталом автентифікує їх за допомогою своїх облікових даних гостей (ці облікові 

дані можуть бути надані гостю електронною поштою, SMS або спонсором гостя) 

або дозволяє гостям самостійно зареєструватися (ввівши основну особисту 

інформацію), перш ніж їм надавати доступ до Інтернету. На основі їхнього гостя 

дані облікових даних або інформація про самореєстрацію, ролі застосовуються до 

цих відвідувачів, які визначають рівень доступу до них мають мережеві ресурси. 

Зазвичай гостям доступний лише доступ до Інтернету. Доступ до внутрішніх та 

корпоративних ресурсів для цих користувачів повністю заблоковані.  

Портативний портал – це метод автентифікації L3, підтримуваний ArubaOS. 

На порталі представлена веб-сторінка що вимагає дії користувача до надання 

доступу до мережі. Дія користувача може бути просто переглядом та 

узгодженням до політики «прийнятного використання» або введення 

ідентифікатора користувача та пароля, які повинні бути підтверджені щодо 

внутрішнього або зовнішньої бази даних авторизованих користувачів. 

1. Користувач підключається до гостьової мережі, а контролер призначає 

початкову роль гостя. Користувач ініціює ідентифікатор HTTP / HTTPS запит на 

веб-сервер в Інтернеті.  

2. ACL, який є частиною початкової ролі гостя, перенаправляє весь трафік 

HTTP / HTTPS до внутрішнього контролера веб-серверу (на порти 8080 та 8081 

для HTTP та HTTPS відповідно).  

3. Після переадресації користувача їм відкривається сторінка для входу на 

портал.  

4. Користувач входить у систему з іменем користувача та паролем, або 

реєструється, надаючи електронну адресу.  
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5. Якщо аутентифікація пройшла успішно, користувачеві присвоюється 

роль користувача після веб-аутентифікації. Якщо аутентифікація не вдається, 

користувач переспрямовується назад на сторінку входу.  

6. Користувачеві представлена вітальна сторінка контролера, або 

переспрямовано на початкову URL-адресу.  

7. Роль користувача після аутентифікації користувача, як правило, дозволяє 

отримати доступ до ресурсів Інтернету та блокує доступ до корпоративних 

ресурсів. 

Конфігурація профільного порталу включає різні поля, такі як роль 

користувача після аутентифікації, сторінка входу, вітальна сторінка. Вона також 

включає поле під назвою «Білий список» (також його називають «Огороджений 

сад»). А білий список не є обов'язковим і може містити списки доменних імен, 

URL-адреси, на які клієнту дозволено доступ навіть до аутентифікації на порталі, 

що не використовується. Це може бути корисно у випадках, коли доступ до певної 

мережі Інтернет, повинні бути дозволені (наприклад, для перевірки протоколу 

статусу онлайн-сертифікатів (OCSP)) перед захопленням відбувається 

аутентифікація порталу. Клієнт переспрямовується на сторінку захопленого 

порталу, якщо він намагається отримати доступ до будь-якої URL-адреси поза 

білим списком. 

Коли клієнт намагається отримати доступ до дозволеної URL-адреси, 

контролер переглядає відповідні DNS запити та відповіді, і якщо ці URL-адреси є 

у списку, контролер автоматично створює ACL в позиції 1 в ролі користувача 

перед аутентифікацією. Усі URL-адреси, що входять у білий список, автоматично 

додано до цього ACL як «дозволені» URL-адреси. Коли клієнти, особливо 

смартфони та планшети, підключаються до SSID, що підтримується порталом, і 

спочатку розміщуються, в ролі попередньої аутентифікації, кілька програм на базі 

браузера на цих пристроях неодноразово вимагають від контролера сторінки 

входу на захоплений портал. Це впливає на кількість вхідних даних на основі 

браузера, які контролер може обробляти за секунду, і тим самим затримує процес 

завантаження захопленого порталу та завершення автентифікації. Увімкнення 
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функції «Обхід цільової сторінки портативного порталу» дозволяє контролеру 

надсилати повідомлення про код статусу «200 ОК» програмам, які не базуються 

на браузері, щоб вони переставали надсилати повторні запити до контролера. Це в 

свою чергу допомагає зменшити навантаження на процес httpd на контролері. Ця 

функція включена за замовчуванням на контролері. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Майбутнє безпроводових мереж буде все більше і більше покладатися на 

програмне забезпечення, яке дозволить прискорити темпи інновацій. ArubaOS, це 

мережева операційна система для контролерів мобільності Aruba та контролерів 

точок доступу в корпоративній мережі підприємства. ArubaOS розроблений з 

провідним галузевим програмним забезпеченням та інноваціями, щоб забезпечити 

ефективність роботи підприємства та надійність розгортання точок доступу будь-

якого розміру.  

2. На основі досліджень були розглянуті можливості використання кластеру 

мобільних контролерів на основі протоколу VRRP, який включений до складу 

нової операційної системи Аruba OS 6.5 High Availability. На основі виявлених 

можливостей, дослідили контролер високої доступності (High Availability), щоб 

значно покращити та зменшити час перемикання на резервний контролер, 

Дослідили використання можливостей контролерів безпроводової локальної 

мережі для підвищення надійності передачі мережевого трафіку, резервування з 

AP Fast Failover та контролером високої доступності, синхронізацію станів 

клієнта та розширення ємності. 

3. Дослідили головний контролер, який є контролером безпроводової 

локальної мережі (WLAN). Він несе відповідальність за всю глобальну 

конфігурацію. Це включає в себе точку доступу (AP), а також ролі і політику 

брандмауера. Створення віртуального кластеру забезпечило резервування на рівні 

контролера. Кластеризація контролерів, це унікальна можливість, якою керує 

головний контролер, який дозволяє одночасно підключити до 12 контролерів 

мобільності, щоб вони діяли, як єдиний віртуальний кластер. Дослідили 

резервування з AP Fast Failover та контролера високої доступності для того, щоб 

значно покращити та зменшити час перемикання на резервний контролер. 

Синхронізували стани клієнта, які скорочують час підключення клієнта після 

відмови активного контролера. 

 



77 

 

4. Проаналізована система управління доступом Aruba ClearPass, яка 

дозволяє безпечно підключати корпоративні, або особисті пристрої до мережі, 

відповідно до налаштувань безпеки. Це дозволило надати повний або обмежений 

доступ до пристроїв на основі ролі користувачів, типу пристрою та положення 

кібербезпеки. Встановлено, що ClearPass допомагає швидко визначити, які 

пристрої використовуються, скільки їх підключено до вашої мережі, звідки вони 

підключаються та які операційні системи підтримуються. Це надає постійну 

видимість змін у безпроводовій мережі, включаючи пристрої, які підключаються 

та відключаються. 
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