
 

 

 ی دسترسی امن پالس با کنترلر ارسال مجازی اپلیکیشن امن پالسکردن مجموعه برنامهبهینه

 ها و مزایاویژگی

 vADCو  VPNبهترین راهکارهای  -

 های دسترسی منفرد برای تمامی کاربران در تمامی موقعیتیک نقطه -

 اگون دستکتاپ و موبایلنهای گواز راه دور به منابع سازمانی و ابری در دستگاه امن دسترسی -

 ی شرکت و منابع اپلیکیشندسترسی به شبکه برقابلیت رویت و کنترل کامل  -

 ابری و ترکیبی ،های استقرار منعطف سازمانی: تجهیزات مجازی یا فیزیکیگزینه -

 (TCOتر مالکیت )های پایینهزینه -

 های مشتریچالش

نیاز به این دارد که خدمات دسترسی امن و بدون تداخلی را روی منابع  IT هایهای موبایل و ابری، شرکتبا رشد سریع فناوری

از  شالرکا باله رالورت فزاینالدهداشته باشد. عالووه بالر ایالن کارمنالدان و  یسازمانی و ابری از هر دستگاهی، و در هر مکان و زمان

های امنیتی جدیالدی در شالبکه باله کنند و در نتیجه چالشهای ضروری استفاده میخود برای اتصال به اپلیکیشنهای دستگاه

 آید.وجود می

کنالد. های سازمانی را در هر مکان و زمانی حل مالی( چالشPulse Access Suiteافزاری دسترسی پالس )ی نرممجموعه

یکپارچه و مقالرون باله رالرفه بالرای کالاربران موبایالل از هالر دسالتگاه  SSL VPNاین کار با اتصال پالس امن که یک راهکار 

 شود. دار به منابع شبکه است، شروع میاینترنت

باشالد و باله منرالور ارضالای مقیالاز نیالاز و افزاری دسترسی امن پالس میی نرماتصال پالس امن بخش کلیدی راهکار مجموعه

کند. مشتریان باید تجهیزات تالوازن بالار را همالراه بالا دسترسی همیشگی را فراهم می ITپیچیدگی استقرارهای جهانی سازمان 

 ی امنیتی و عملکردی پشتیبانی کنند. تا بتوانند از نیازهای فزاینده نمایندراهکار دسترسی امن نصب 



 

 

-فرم بسالیار قالویدارای پلت ITمتخصصین اکنون (، vADC) امن پالس شنیکیاپل یکنترلر ارسال مجازبا اضافه شدن راهکار 

پشتیبانی از سالازمان ترین دسترسی امن را برای امن پالس جامع vADCهای جدید هستند. تری برای اعمال امنیت اپلیکیشن

ی بالار کننالدهچیزی فراتر از یک متالوازن vADCکند. های مرکز داده، وب، ابری و حتی موبایل فراهم میجهانی در اپلیکیشن

-افزاری دسترسی پالس ادغالام مالیی نرمکند و با مجموعهتر و پاسخگوتر میها را امندهد و آنها را تغییر میشنبوده و اپلیکی

ها بالوده ها فارغ از نوع و موقعیت آناین راهکار یک راهکار قدرتمند و انتها به انتها برای دسترسی امن به تمامی اپلیکیشنشود. 

 دهد.و امنیت کاربر را ارتقا میها را کاهش داده و رضایت و هزینه

 امن پالس vADCدسترسی امن پالس با 

بایل به مرکز داده دسترسی یکپارچه و مو وری کارکنان را باکند که بهرهها کمک میافزاری امن پالس به سازمانی نرممجموعه

د. نالو منالابع اپلیکیشالن را فالراهم کن ی شرکتو همچنین قابلیت رویت و کنترل کامل روی دسترسی به شبکهو ابری باال برده 

 های کلیدی عبارتند از: قابلیت

 راه دور و محلی یهای شخصی و شرکتی، دسترسسیم، دستگاهسیاست واحد در ارتباطات سیمی و بی -

-ی یکپارچه را برای کاربر فراهم میاپلیکیشن یک تجربه VPNشده که مبتنی بر مجوز بوده و با احراز هویت جاسازی -

 کند

 هاها و خدمات ابری و مرکز دادهاز اپلیکیشن SAMLامکانات  یکپارچه یبا استفادهدسترسی  مجتمعکنترل  -

 های دسکتاپ و موبایلمتحد دسترسی برای دستگاهکنترل و قابلیت رویت  -

 دسترسی دارند. ITی شرکت و منابع های امن به شبکهاطمینان از اینکه فقط کاربران مجاز و دستگاه -

 پروفایلر برای یافتن نقاط انتهایی شبکه به منرور تأیید و اروح -

تواننالد از هالر جالایی در برند و مالیبودن لذت میها به دسترسی امن دست پیدا کنند، کاربران از مزیت موبایلوقتی که سازمان

اینست کاله یالک معمالاری  ITهای جهانی اما چالش برای سازمانبه کارکردن بپردازند.  BYODهای جهان و از طریق دستگاه

 به دلیل اینکه ظرفیت بیشتری در عین حال وظرفیت و عملکرد ایجاد کنند برای پشتیبانی از  پذیر و منعطفزالعاده مقیافوق

 قرار دهند. را تحت کنترل  (ی مالکیتمجموع هزینه) TCO باید نیاز است، مورد



 

 

پالس امکالان  vTMپذیری برآمده است. ی چالش مقیاز( از عهدهvTMپالس امن )پالس امن با معرفی مدیر ترافیک مجازی 

 کند:ی سازمان فراهم میهای در ردهالعاده امن و پاسخگو را برای کاربران نهایی به همراه قابلیتارسال یک راهکار فوق

 های مختلفتوازن بار جهانی و نرارت بر سومتی سرور در سراسر سایت -

 هوشمند خدمات برای مدیریت افزایش ترافیک و بازیابی از فاجعهروتینگ  -

 سازگاری و همکاری با هایپروایزر و زیرساخت ابری موجود  -

 سازی آگاه از اپلیکیشن برای خدمات مجازی و ابریبهینه -

 پذیری و قابلیت اطمینان باالتربرای مقیاز N+Mبندی دسته -

 بندی میکرو کاربران و فضاهای دادهتقسیم -

 افزاری دسترسی امن با معماری راهکار مدیریت ترافیک مجازیی نرممجموعه

ها )از خانه یالا در مسالیر( دارای ی ورود آنهای سازمان و بدون در نرر گرفتن نحوهبا راهکار ترکیبی، کاربران از تمامی موقعیت

ای هدایت خواهد شد کاله بهتالرین ترافیک از گرهی نهایی برای دسترسی خواهند بود. همیشه یک آدرز منفرد و منطقی نقطه

العاده مانند بالر  و بالوران یالا شکسالت یکالی از مراکالز داده، مشالتریان سالازمان از حتی در شرایط فوقتجربه را به کاربر بدهد. 

 دسترسی بدون تداخل به تمامی منابع سازمانی یا ابری لذت خواهند برد. 



 

 

 

های سازمان یک آدرز دهد که از تمامی موقعیتپالس امن به کاربران اجازه می vADCراهکار ترکیبی اتصال پالس امن و 

 ی نهایی برای دسترسی داشته باشندمنفرد منطقی و نقطه



 

 

 

 کندتوازن بار جهانی ترافیک را به موقعیت بهینه هدایت می

 

 توازن بار جهانی

vTM ی مقالاوم در ی بار سِرور معمولی، یالک دسالتهکنندهیک متوازن ی بار عادی است.کنندهپالس چیزی فراتر از یک متوازن

زمانی کاله  کند.های آن دسته توزیع میکاری را به رورت یکنواخت بین گره حجمها تشکیل داده و را در مراکز داده برابر خطا

کالاربران دهند و خود ادامه میمانده به عملکرد های باقیدهد، گرهی دسته رخ میافزاری در یک یا چند گرههای سختشکست

های جدید را به دسته اضافه نمود تا ظرفیت و عملکالرد توان گرهبه طور مشابه میشوند. نهایی متوجه هیچگونه زمان افتی نمی

کند ولالی در کسالب و کالار جهالانی امالروزی ها به خوبی عمل میاین مسأله در استقرارهای منزوی مرکز دادهافزایش پیدا کند. 



 

 

تواند به رورت پویا بین جغرافیاهالا و نالواحی زمالانی مختلالف ی است. زیرا در کسب و کار جهانی امروزی ترافیک کاربر میناکاف

 تواند تأثیر کاهنده روی کل سازمان داشته باشد. شکست یک مرکز داده میجابجا شود. 

vTM ( پالس از توازن بار جهانیGLBپشتیبانی می ) ی مختلف در مکاناپلیکیشن کاربر به مراکز دادهکند و در آن ترافیک-

-شود. به این ترتیب احتمال شکست یک نقطه به دلیل از دسترز خارج شدن یک مرکز داده از بین میهای مختلف ورل می

نزدیکالی و  با توازن بار هر کاربر به بهترین مرکز داده از نرالر عملکالرد،یابد. کند و عملکرد بهبود میرود، ریسک کاهش پیدا می

مشتریان ی کاربر نهایی را ارائه خواهد کرد. مثوً نیز بهترین سطح تجربه GLBشود؛ ها که توسط مدیر تعیین میسایر شاخص

VPN توانند با استفاده از خدمات مبتنی بر موقعیت میGLB ی ترین دروازهدر اتصال پالس امن به نزدیکVPN  دسترسالی

 بکاهند.  VPNداشته باشند و تا حدود زیادی از تأخیر اتصاالت امن 

 قابلیت انتقال ابری

ی خالود جابجالا کننالد و ها به رورت آزادانه منابع خود را در مراکالز دادهسازی باعث شده که سازمانهای ابری و مجازیفناوری

های عمومی ابالری هالدایت کننالد. امالا موحرالات حتی موقعیت تر وهای خصوری مقرون به ررفهها را به موقعیتهمچنین آن

هالا مختلالف اپلیکیشالنها اثرگذار باشد. ها توسط سازمانتواند در انتخاب نحوه و مکان استقرار اپلیکیشنعملکردی و امنیتی می

در اسالتقرار  هالاتوانایی سالازماندر تعیین  تواندمی دارای نیازهای مختلفی از نرر دسترسی، عملکرد و امنیت دارند و این مسأله

 منابع در محیط سازمانی یا ابری اثرگذار باشد. 

هالا بالرای پشالتیبانی از پذیری الزم برای انتخاب هرگونه اسالتقرار گزینالهها انعطا حلی نیاز دارند که به آنبه راه ITمعمارهای 

پالالس قابلیالت  vADCاتصال پالس امن بالا ها را بدهد. های آنی کسب و کارها و اپلیکیشننیازهای گوناگون و در حال توسعه

هالای سالریعی بسالازند و از مزیالت دهد که اپلیکیشنها اجازه میکند و بدین ترتیب به سازمانجابجایی کامل ابری را فراهم می

دست آورند را به حداکثر های ابری ترکیبی به توانند از محیطها بهره ببرند و از این طریق مزایایی که میمنابع موجود در دامنه

سازمانی یا ابری فعال  VPNهای انتهایی ای را در دروازهتواند توازن بار یکپارچهپالس می vADCعووه بر این شما با برسانند. 

 نمایید.



 

 

 

VTM کندشده پشتیبانی میبندی منفرد مقیازپالس از دسته 

 

 پذیربندی ساده مقیاسدسته

vTM یوهای چنالد هسالته و تعالداد پیهمتایی بوده و قادر است تا با آخرین نسل سیپالس دارای مقیاز و عملکرد بیN+M 

دسته برای قابلیت اطمینان و توان تناسب پیدا کند. اهمیتی ندارد که حجم کارتالان چقالدر باشالد، امکالان توسالعه بالرای ایجالاد 

هالا باله هالا را پیکربنالدی نماییالد و سیاسالتتوانید برای یک بار سیاستیعملکرد و امنیت بدون مسامحه وجود خواهد داشت. م

 سازی شوند. رورت خودکار در دسته همگام



 

 

پالس اجالازه  vADCسازی سیاست انجام دهید؛ بندی را برای عملکرد، قابلیت اطمینان یا همگامدر رورتی که بخواهید دسته

تغییرات حجم کالاری و تغییالرات در معمالاری ابالری تناسالب پیالدا کنیالد و یالا توسعه پیدا کنید تا با دهد که به رورت پویا می

 فرم امنیت متمرکز مدیریت نمایید. های متعدد را در یک پلتاپلیکیشن

 کنترل دقیق دسترسی 

در دسترسی را دارند. ماند که کدام کاربران محتوا حق شوند، این سوال باقی میزمانی که کاربران به یک شبکه احراز هویت می

کننالد، بالازهم نیالازی بالرای پیگیالری های مجوزدهی پشتیبانی مالیهای امن مدیریت اسناد از گروهحالیکه بسیاری از اپلیکیشن

های مرکزی وجود دارد. ایالن قابلیالت در حفالض فضالاهای های محتوا و همچنین اجازه دادن یا انکار بر اساز سیاستدرخواست

 شود. های کسب و کار تحت عنوان جداسازی میکرو شناخته میها بر اساز سیاستی دادهو مجموعه جداگانه برای کاربران

vTM های مشخصی تری از تأیید هویت را برای کاربرانی فراهم کند که به دنبال دسترسی به ذخیرهتواند سطح عمیقپالس می

تواند با معرفی سازمان میاجرا نماید.  را های خاص کاربرهای در خور ویژگیشده هستند و همچنین سیاستاز اطوعات حفاظت

هایی از این منابع شالامل پایگالاه به این هد  دست یابد. مثال گیرندهای اضافی ویژگی که از منابع طر  سوم نشأت میکنترل

عنوان مثال وقتی کاله یالک به باشد. ی سازمانی است که حاوی وضعیت اشتغال کاربر، جوازهای امنیتی و عملکرد شغل میداده

تواند به منرور پالس می vTMکند، شود و به یک اپلیکیشن خاص دسترسی پیدا میشده وارد یک شبکه میکاربر احراز هویت

-ی دسترسی به آن اپلیکیشن و مجموعالهی خارجی وارد عمل شود و تأیید کند که کاربر اجازهی یک پایگاه دادهتحقیق درباره

-اعمال سیاست را در یک وضعیت دانهکند ولی ها را تکمیل میسیاست پالس امن این قابلیتهای مرتبط آن را دارد. های داده

 نماید. ارائه می 802.11xای مانند احراز هویت 

-تیمشود که گیرد و موجب میتر شده و در معرض پارامترهای قابل حسابرسی قرار میقطعهها قطعهدر نتیجه دسترسی به داده

تری روی این داشته باشند که چه کسی و به چه نحوی به چه بتوانند قابلیت رویت بهتری داشته باشند و کنترل عمیق ITهای 

ی دسترسی به یک اپلیکیشالن یالا ای دسترسی دارد. مثوً ممکن است در یک کنترل ویژگی مشخص شود که کاربری اجازهداده



 

 

یا اینکه و های مشخص دارد ها و زمانی دسترسی در تاریخیا اینکه آن کاربر فقط اجازه ها را ندارد،ی مشخصی از دادهمجموعه

 باشد. ها میهای مشخصی از دادهی دسترسی او فقط برای زیرمجموعهاجازه

 اجزای راهکار

کنالد: پشتیبانی می های استقرار سازمانی منعطفیافزاری دسترسی امن پالس و مدیریت ترافیک مجازی از گزینهی نرممجموعه

توانند به سادگی به زیرساخت موجود مشتری سازمان اضافه شالوند و بالا ها میآنتجهیزات مجازی یا فیزیکی ، ابری و ترکیبی. 

 ی زیرساخت سازمان نیز کاربرد داشته باشند. توسعه

 خالصه

فزارها، نیاز به دسترسی امن پالیش از گذشالته اافزارهای مخرب و حموت سایبری باجبا توجه به افزایش مقیاز و پیچیدگی نرم

ی نیروی کاری موبایل در بسالیاری از و توسعه BYODشود. رسیدن به دسترسی امن برای کل سازمان با توجه به احساز می

افالزاری دسترسالی امالن؛ ی نالرمشدن مدیریت ترافیک مجازی به مجموعالهبا اضافههای جهانی، امری دشوار خواهد بود. موقعیت

وری به منرور حداکثرکردن بازگشت هتر از همه افزایش بهرپذیری، دسترسی باال و مهمی امنیت، مقیازاز ثمرهراهکار ترکیبی 

 ( بهره خواهد برد. ROIسرمایه سازمان )

 ی پالس امندرباره

باشالد. دسترسالی راه دور می "ها، اشیا و خدماتدستگاهی راهکارهای دسترسی امن برای افراد، ارائه"مأموریت پالس امن شامل 

به منابع مراکز داده در قالب دسترسی امن توسعه یافته است. در این دسترسی موقعیت و نوع منبع چیزی فراتالر از مراکالز داده 

زمان باشند یا خارج از داخل سا کهها فارغ از اینشود. دستگاهپذیری نیز میو تحرک SaaSهای ابری یا بوده و شامل اپلیکیشن

 تاپ باشند یا موبایل؛ باید ایمن شوند.آن، لپ

کند و افزاری دسترسی امن پالس یک راهکار جامع بوده که به رورت امن کارمندان را به منابع شرکت متصل میی نرممجموعه

طریالق یالک نمایالد. پالالس امالن از مالی ها، ابری یا موبایالل( حفاظالتها )در مرکز دادههای شرکت فارغ از موقعیت آناز دستگاه



 

 

مشتری یا موبایل امکان دسترسی به تمام منابع شرکت را فراهم کرده و تا حدود زیادی دسترسی را آسان نمالوده اپلیکیشن تک

 دهد. وری کاربر را افزایش میو بهره

بالیش از ی ما در مواجهاله بالا تجربهسال  51ی دسترسی امن و جامع موقعیت خوبی دارد و حارل بیش از پالس امن برای ارائه

 ی انتهایی است. میلیون نقطه 02مشتری و  02222

 


