
 

 

Pulse Policy Secure 

 بررسی محصول

صول یک راهکار  سترده NACاین مح شبکه را از نظر امنیت و عملکرد فراهم میبوده که امکان رویت گ  بعد از کند.ی فعالیت 

متمرکز خواهید داشاات که با فروشااندگان  یشااروی شاابکه در بازار یک ار ه فرم ی آنچه روی شاابکه ا،اات  یک  لتمشاااهده

،یا،ت امن به شود  با توجه به الزامات ،ازگاری صنعتی متعدد که تو،ط دولت و تأمین مالی ،المت و ... اعمال میشود. می

نین جریان ترافیک را از  ردازد و همچو د،تر،ی مهمان می BYODهای د،تر،ی متحرک روزمره مانند ،ازی  الش،اده

 کند. بدافزارها و ،ایر خطرات امنیتی  اک می

 توصیف محصول

ی های دادهکند که برای اغلب  ایگاهرا فراهم می BYODی ی ا،تفادهاین محصول یک راهکار کنترل و رویت د،تر،ی آماده

شااده و ابری را برای کاربران ایمن  حفاظت باشااد. این محصااول امکان د،ااتر،اایهای ابری آگاه به محتوا می یچیده و محیط

،تگاه ،یعی از د ،ت  الس امن برترین عملکرد و مفیاسکند. ها فراهم میمختلف و در طیف و شته و همچنین ،یا  ذیری را دا

 ند. ک،ازی بکارگیری و مدیریت را فراهم میامکان مدیریت ،یا،ت متمرکز به همراه قابلیت رویت  کنترل د،تر،ی و ،اده

کند. محصول مورد نظر امکان رویت در ،ایت و این محصول امکان رویت شبکه را از طریق تشخیص و نظارت  یو،ته فراهم می

کاربران متصاااز از طریق  یا  قاط انتهایی دور  ید. را فراهم می VPNن ما یا،ااات  الس امن را مین فاده از ،ااا با ا،ااات توان 

802.1X/RADIUS  تفاده از3در الیه، شان در الیه   با ا ،تقرار هم و ،تفاده از  3ی ا در  802.1X/RADIUSو یا با ا

،تقرار هم وشان الیه شبکه  د،تر،ی حالت ترکیبی برای کنترل برای کنترل د،تر،ی منبع به کار برد. به طور کامز با  3و ا

802.1X/RADIUS  ی بی، ،تر شنده؛ نقاط د  Cisco  HP/Aruba Wireless Ruckus،یم فعال مانند هر فرو

Wireless Brocade/  802.1یا هرX های فعال مانند ؛ ،اااویی فروشاااندهJuniper Networks EX Series  

ی و های اعمال ،یا،ت غنشوند  قابلیتشود. این موارد زمانی که با ،یا،ت امن  الس مستقر میهای اترنت یک ار ه می،ویی 

ضافی را ایجاد  ،اخت یما ،ت از زیر شبکه 802.1Xکنند. ممکن ا های جونی ر  فایروال  الو آلتو یا فایروال فورتینت موجود یا 

شود. همچنین این محصول از فایروال ،تفاده  ،ی کنترل دقیق ا ،تر ،ت یا د ،یا  Juniper Networksهای برای اعمال 



 

 

SRX Series دهد تا این برنامه را به عنوان یک ،رور ها اجازه میکند و به آن شتیبانی می(RADIUS یکربندی کند و  )

 جویی شود. برای دفترهای شعبه در هزینه صرفه 802.1Xهمچنین با ا،تفاده از  شتیبانی 

،ویی  صول در  شبکه( به عنوان جایگزین  SNMPهایی که از همچنین این مح ،اده مدیریت  ،تفاده  802.1X) روتکز  ا

،یا،تمی شتیبانی از رویت د،تگاه و اعمال  ،ت  الس امن از کنند  باعث   ،یا ،ت. در  به  SNMP v1/v2c/v3ها بوده ا

،ویی  ،تفاد L3و  L2های منظور  یداکردن  شامز لینک SNMPهای Trapشود و نقاط انتهایی با می ها دان  آپ  لینک)

 Pulseتوان در نقاط انتهایی که می SNMPشاوند. از اعمال ،ایا،ات مبتنی بر نوتیفیکیشان مک و امنیت  ورت(  یدا می

Client شتری که در آنرا اجرا می شف می SNMPاز طریق  MACها آدرس کنند و همچنین نقاط انتهایی بدون م شود  ک

،تفاده نمود. برای نقاط انتهایی که  صیص نقشرا اجرا می Pulse Clientا ،ت تخ ،ازگاری اثر کنند  ممکن ا ،اس  ها بر ا

 شود. انجام می MACین امر بر ا،اس آدرس داده شود. برای نقاط انتهایی بدون مشتری  ا

آ،ان بوده و به ،ازگاری جامع   NAC  ا،تقرارSNMPکند. با اعمال  را ،اده می NACا،تقرار  SNMP،یا،ت  الس با 

 کند.و د،تر،ی مبتنی بر نقش د،ت  یدا می



 

 

 

 کنسول مدیریتی ،یا،ت  الس امن -1شکز 

 

 

 پالس امن (Profilerگیر )قابلیت رویت با گزارش



 

 

هایی که از دهد که به طور  ویا د،ااتگاه( را  یشاانهاد می1،اایا،اات  الس امن یک راهکار  روفایلر داخز جعبه )عکس مرجع 

 کند. کنترلبندی میها را طبقهکنند را تشااخیص داده و آنگیرنده ا،ااتفاده میگیرنده و بدون ،اارویسافزارهای ،اارویسنرم

ا های ببندی د،ااتگاههای اثرانگشاات مختلف برای د،ااتهکند. از روشنوع د،ااتگاه ممکن مید،ااتر،اای به منابع را بر ا،اااس 

 MDMو  HTTP  Nmap  WMI  وا،اااطه کاربر DHPC  SNMP/SNMP Traps  CDP/LLDPاثرانگشااات 

،تفاده می شبورد نوآورانهکند. ا شهدا شی ،تگاهی ما یک دید  شبکه فراهم میای را برای تمام د کند. اطالعات های موجود در 

محتوایی اضااافی برای اهدار رفع عیب و قابلیت رویت در د،ااترس خواهد بود.  روفایلر ،اایا،اات  الس به صااورت  یو،ااته 

دهد. این  روفایلر نقاط بندی را مورد ارزیابی مجدد قرار میها را نظارت کرده و بر ا،اااس تیییرات در حال انجام طبقهد،ااتگاه

،ازمانی را طبقه VPNانتهایی آمده از  صال  شند. بندی مییا ات شته با شبکه دا سبت به  کند تا مدیران بتوانند یک دید کامز ن

،یا،ت  الس امن  ندگانه بدون بندی فعال/فعال و دهد. این راهکار از خوشه الس امن یک راهکار مستقز  روفایلر را ارائه می

 کند. ها  شتیبانی می( در مرکز دادهPulse Connect Secureخوشه یا ا،تقرارهای اتصال  الس امن )

 یکپارچگی امنیت شبکه و کنترل دسترسی اپلیکیشن

شبکه ضمین  شبکه برای ت ضافی  ،ت  الس امن از اجزای ا شن  مواجهه با ،یا ،ی ا لیکی ،تر ی امن و آگاه از محتوا و کنترل د

،تفاده ،تفادهی خاص  موارد ا شبکه ا ،ت  ،یا ،ت  ستم جلوگیری از نفوذ با قابلیت کند.می و متمرکز کردن مدیر ،ی های 

(IPSدروازه ) های ،ریSRX های تشخیص و جلوگیری از نفوذ جونی ر یک ار ه ها و شعبه و همچنین د،تگاهبرای مرکز داده

شنمی ،یع ترافیک ا لیکی ،کرده آن  کاهش تهدیدات درونی با ایزولهشود تا قابلیت رویت و ،تگاه بد ،طح کاربر یا د ت ها در 

شود.  ،تگاه مهاجم به کار گرفته  ،ت کاربردی علیه یک کاربر یا د ،یا ،ت  الس امن هویت کاربر و آید و همچنین یک  ،یا

،ازگاری مقرراتی و نیازهای حسابر،ی میاطالعات نقش را به د،تر،ی شبکه و ا لیکیشن گره می ردازد. در  زند و به مسائز 

،ری صورتی که ،ت  الس امن در  ،یا شود  قابلیت  فایروال فورتینتو   الو آلتو هایشبکهجونی ر   SRXهای از  ،تفاده  ا

شاااود. این مساااأله باعث تدارک اطالعات کاربر در یک فایروال آگاه از ا لیکیشااان بر ا،ااااس نقش یک کاربر مجاز فراهم می

ق های دقیمندی از اطالعات نقش کاربر برای کاربرد ،اایا،ااتمنظور بهرهها و به گرفتن مشااتریان با نسااز بعدی فایروالقدرت

اعمال ،یا،ت  7ی الیه تا 2ی شود. همچنین ،یا،ت  الس امن از الیهد،تر،ی ا لیکیشن بر ا،اس هویت یک کاربر خاص می



 

 

 ذیری جونی ر یک رویت SRXی هاهای ،ریکند و با ا،تفاده از فایروالجونی ر  شتیبانی می SRXهای های ،ریدر فایروال

 کند.ها فراهم میو برای مرکز داده 7ی غیرموازی نسبت به ترافیک ا لیکیشن را در الیه

،ت  الس امن امکان این را فراهم می ،یا ،افت بتواند به کند که کاربر احراز هویتضمناً  شده از طریق دایرکتوری فعال مایکرو

اندازی تأمین شااود و این امر برای کاربر نهایی شاافار باشااد. کاربران نهایی نیازی به راه SRXهای های ،ااریآرامی در دروازه

شااوند. ،اایا،اات  الس امن امکان فایروال ( احراز هویت میcaptive portal)ک تیو جسااتجوگر ون ندارند و از طریق  رتال 

 کند. ن نیاز به هرگونه تعامز کاربر فراهم میو بدو SRXهای ،ری  ویا  متمرکز بر هویت  مبتنی بر نقش را تو،ط دروازه

شبکه ،ت  الس امن با  ،یا شود هویت کاربر  آد های فورتینت های  الو آلتو یا فایروالبه همین ترتیب وقتی  رس به کار گرفته 

الس ،یا،ت   های د،تر،ی قابز اعمال خواهند بود.و بنابراین ،یا،تشود  ی و اطالعات نقش به صورت خودکار تأمین میآی

های غیرمجاز به منظور اصااالو و اجرای د،ااتگاه MDMدر مشااتری  الس یا مشااتری های کنترل میزبان امن از طریق قابلیت

 شوند. ،ازگاری شنا،ایی می

(  یشرو در بازار کار MDMهای مدیریت د،تگاه موبایز )  ،یا،ت  الس امن با ،یستمBYODبه منظور کمک به ابتکارات 

سترش دهد. تا قابلیتکند می شارکت مدیریت را گ ،اده و م ،اختار  ستمهای آگاه از محتوای خود   ،ی اعث ها بیک ار گی این 

ای هقابلیت ؛شده و  یزهای دیگر در د،تگاه موبایزهای نصببر ا،اس نوع  وضعیت  موقعیت  برنامه ITشود که متخصصان می

سول  ،عه دهند. در کن ،ت با این اطالعات یک ار ه میآگاه از محتوا را تو ،یا شود و عملیات مدیریت امنیت مدیریت گزارش 

 شود.،ازی می،اده

 فدراسیون

شتراک ،یون )یا ا ،ت امن  الس امکان فدرا سهگذاری( داده،یا ( فراهم SSL VPNی کاربر را با ارتباط امن  الس )های جل

شود و یا از ،وی دیگر جلسات در ورودی منتقز می LANکند. به صورت یک ار ه جلسات د،تر،ی دور کاربر به جلسات می

ی د،تر،ی دور یک های جلسهو داده LANگردد. فدرا،یون د،تر،ی به جلسات د،تر،ی دور منتقز می LANمحلی کاربر 

سه در  بخش مهم در آگاهی محتوا و قابلیت ،ی الس امن میهای انتقال جل ،تر صال یک کاربر د شد. به این ترتیب امکان ات با



 

 

بدون احراز هویت مجدد از طریق  LANبه ،یا،ت  الس امن فراهم شده و د،تر،ی یک ار ه به  SSL VPNدور از طریق 

،ت  الس امن یا نمونهنمونههمان  ،یا ،تگاه کاربر یا  "follow-me"کردن شود. با فعالهای دیگر فراهم میهای  فارغ از د

 موقعیت جهانی  به احراز هویت مجدد نیازی نخواهد بود. 

 مدیریت دسترسی مهمان

آ،ان   یک د،تر،ی تا کندای را برای کنترل د،تر،ی کاربر مهمان فراهم میهای توکار و  یشرفته،یا،ت  الس امن قابلیت

ر توانند به صورت شخصی رجیستمهمانان میه منبع شبکه فراهم شود. یک ار ه و مجاز برای مشتریان  شریکان و  یمانکاران ب

توانند به صورت شوند تا د،تر،ی منا،ب و مجازی را از طریق هر د،تگاهی درخوا،ت کنند. مهمانان  س از رجیسترشدن می

شوند. شتریانمان اجازه میراهکار به این  خودکار از طریق ایمیز یا  یامک از اعتبار مجاز و محدود زمانی خود مطلع  دهد تا به م

ای در هی مهمانان و  یمانکاران از شبکه را مدیریت کنند و تهدیدات ناشی از کاربران غیرمجاز و د،تگاهصورت خودکار ا،تفاده

حالت  کند. در اینامکان د،تر،ی مهمان را بر ا،اس ا، انسر فراهم می ،یا،ت  الس امن ضمناً معرض خطر را کاهش دهند.

،ال میدر سر ار ، ان ستری مهمان به ا ،ت رجی ،ت را ب ذیرند یا رد  ITتوانند بدون دخالت تیم ها میشود و آنخوا این درخوا

 کنند. 

شی،ایر ویژگی ،فار ،ازمانی عبارتند از:  ،ی مهمان  های  ،تر صر بفرد گزینه،ازی با  رتال د ،اختن فیلدهای منح ای برای 

همچنین این امکان را برای مدیران های موبایز و  ذیرش ا،ااتفاده. ا،اا انساارها  ایمیز  شاامارهبرای ا،ااامی مهمان   ورود داده

ای برای های د،ااتهبرای د،ااتر،اای مهمان ایجاد کنند  حسااان یهای موقتکند تا حسااانهای مهمان فراهم میمنتخب اکانت

عتبار را از طریق ایمیز یا  یامک به کاربر مهمان کاربران مهمان  رشاامار ایجاد کنند  و همچنین به صااورت خودکار تأییدهای ا

 شود.بفر،تند. بدین ترتیب فرآیند د،تر،ی مهمان به شبکه آ،ان می

 Patchی انتهایی و ارزیابی سازگاری نقطه

،ت  الس امن تنوعی از کنترل ،ازگاری فراهم می،یا ضمین  شامز کنترلکند. این کنترلهای میزبان را به منظور ت ای هها 

ویروس  فایروال  ضااد بدافزار  ضااد های ضاادامنیت نقطه نهایی شااامز برنامه  طرر ،ااومافزار شااده از قبز برای نرمتعریف



 

 

،وس ،ایر الزامات نقطهجا شی برای  ،فار ،ت  الس امن نهایی می افزار و قوانین  ،یا های ارزیابی  َ  را نیز ارائه کنترلشود. 

،ی نقطهمی شامز بازر شین  با یک ار گی انتخابی برای ویندوز برای ی کند که  ستم عامز هدر یا تعمیر ا لیک ،ی نهایی برای 

 گردد.دارند  می patchهای ها را ارضا نکرده و نیاز به بروزر،انیهایی که ،یا،تد،تگاه

 استانداردهای باز

( از گروه رایانش مطمئن TNCمطمئن )باشاد که شاامز اتصاال شابکه  الس امن یک  شاتیبان قوی از ا،اتانداردهای باز می

(TCGبوده که قابلیت همکاری با میز )امن از طریق  شااتیبانی از سکند. ،اایا،اات  الی امنیت را فراهم میان شاابکه و ارائهب 

تعامز دارد و این امکان را  NAPهای و وا،طه SOHبا میکرو،افت ویندوز  TNCا،تاندارد  (SOH،المت )  روتکز بیانیه

،تفاده کنید.7  8  1/8  11های کند تا بتوانید از ویندوزهشما فراهم میبرای  ستا ا ،ت  الس امن    آر.تی  و یا وی ،یا همچنین 

ی کند. این کار از طریق یک گزینه(  شاااتیبانی میIF-MAPبرای نقطه د،اااتر،ااای متادیتا ) TNCاز رابط ا،اااتاندارد باز 

شبکه سنس اتفاق افتاده که با  ،ومالی ،تگاه ی طرر  ،ت  الس امن میهای امنیت یک ار ه میو د ،یا ام تواند به هنگشود. 

 ها ا،تفاده کرده و هرگونه اقدام الزم و منا،ب را اتخاذ کند.کردن تصمیمات کنترل د،تر،ی از این دادهفرموله

 

 

 بکارگیری سریع و آسان

ود که به شویزارد  یکربندی گام به گام و انتخابی میشود. شامز یک کنترل د،تر،ی شبکه به صورت ،ریع و آ،ان انجام می

شبکه ) ،ی  ،تر ،ناریوهای  یکربندی رایج کنترل د شما و ( کمک میNACمدیران در  ،ت  الس امن به  ،یا ضمناً  کند. 

تِ حالی اجرای آن را در به ،ااهولت ،اایا،اات را اعمال کنند و اجازه  دهد که از طریق کنترل د،ااتر،اایکاربرانتان اجازه می

،ی سابر ،ریهمچنین دروازه فراهم کنند. ح ،تفاده قرار گیرند و به  حالتتوانند در جونی ر می SRXهای های  شفار مورد ا

عمز کنند. بدین ترتیب دیگر نیازی به اصاااالو تو ولوری روتینب شااابکه نخواهیم داشااات.  BITW،اااادگی به عنوان یک 

توانند برای وجود دارند  می Microsoft Intuneو  MobileIron  Airwatchمانند آنهایی که در  MDMهای ،ایساتم



 

 

های دور را تسهیز مورد ا،تفاده قرار گیرند و بدین ترتیب ا،تقرار در د،تگاه iosهای اندروید و  یکربندی مشتریان در د،تگاه

آزمایش قرار گرفته  مورد Aruba HP،اایم و تجهیزات شاابکه بی Ciscoکنند. و در آخر این محصااول از جهت کارکردن با 

 ا،ت. 

 معماری و اجزای کلیدی

ی مبتنی بر محتوا ) ه کسی   ه  یزی  کجا   ه موقع و غیره( ی ا،ا،ی برای ارائه یک شبکه،یا،ت  الس امن از ،ه مؤلفه

 کند:و کنترل د،تر،ی ا لیکیشن ا،تفاده می

 (PSA-Vهای و مجازی سری PSAهای افزار سری)سخت PSAهای خانواده تجهیزات سری

 الس  PSAهای ی تجهیزات ،ریافزار کنترل د،تر،ی شبکه و ا لیکیشن بوده که روی خانواده،یا،ت  الس امن شامز نرم

باشند که با مشتری  الس امن یا حالت افزار مدیریت متمرکز ،یا،ت میافزارها به صورت هدفمند و ،ختشود. ،ختاجرا می

نهایی  ینقطه های موقعیت کاربر را از یک د،تگاهِکند و احراز هویت کاربر  وضعیت امنیتی د،تگاه و دادهمیبدون مشتری کار 

 آورد.کاربر به د،ت می

ی جهانی در نقاط اعمال ،اایا،اات تک یر شاادهی توزیعکنند که از طریق شاابکههای  ویایی را ایجاد میها ،اایا،ااتاین داده

 شوند.می

،تفاده می،یا،ت  الس امن  کند و همچنین از قابلیت اتصال یک ار ه به اجازه  از موتور کنترل ،یا،ت در اتصال  الس امن ا

سابداری موجود ) احراز هویت ،ی )AAAو ح ،تر ،اخت مدیریت هویت و د همچنین با شود. مند مینیز بهره (IAM( و زیر

به هنگام اتصال د،تگاه موبایز و  802.1Xمند شده و از تراکنش بهره SBRی و راهکارهای  یشرفته Raduseهای قابلیت

ی ،اایا،اات  الس امن و تجهیزات ،ااری  الس به عنوان توان از خانوادههمچنین می کند.غیرموبایز به شاابکه  شااتیبانی می

 ،رورهای مستقز رادیوس بهره گرفت.

یا نقاط د،تر،ی  vendor-agnostic 802.1Xهای ،ویی توانید هر خانواده تجهیزات ،ری  الس را با میبه ،ادگی شما 

 ،یم به کار بگیرید.بی



 

 

 های مشتری پالس امن و حالت بدون مشتریآرایش

ای هتواند به صورت  ویا دانلود شده و بالدرنب در د،تگاهمشتری  الس امن شامز رابط یک ار ه و  ندکاربردی ما بوده که می

شود. نقطه ،ایر راهکارهای  الس امن رابط کاربری را ارائه میبه ی  ایانی تأمین  ،ت  الس امن و  شتری  الس امن ،یا دهد. م

سان می ،یمی  بیتواند در آرایشیک ،تفاده قرار گیرد. های  ،ت  الس امن می،یم و ترکیبی مورد ا ،یا ک تواند یهمچنین 

شرایطی که دانلودهای نرم شتری را برای  سر حالت بدون م ،ت  الس امن را میافزار می ،یا شد  فراهم کند.  ،اس نبا توان بر ا

 نقش  ارتباط بر ا،اس مشتری یا د،تر،ی بدون مشتری به هویت کاربر یا د،تگاه ارائه نمود.

،تگاه را جمع شتری   اعتبارهای کاربر و د شتری  الس یا حالت بدون م ،تگاه را مورد ارزیابی آوری میم کند و حالت امنیت د

دهد. را ارائه می L2شااوند و کنترل د،ااتر،اای جامع موجود در مایکرو،ااافت ویندوز یک ار ه می 802.1Xبا هد. دقرار می

های آندروید   و د،تگاه iOSو  Apple Mac OS Xدر  802.1Xهای کنندهتواند از درخوا،تهمچنین مشتری  الس می

کند و را تأمین می L3ضمناً مشتری  الس به همراه ،یا،ت  الس امن احراز هویت   شتیبانی کند.L2 گوگز در احراز هویت 

،ااازی به عنوان یک انتقال امنیت انتخابی جهت فعال SRXهای را نیز با هر فایروال جونی ر شااامز ،ااری IPsecتونلینب 

دهد. همچنین ورود منفرد م میی انتهایی به یک فایروال برای یک ار گی جلساااه و حریم خصاااوصااای انجارمزگذاری از نقطه

(SSO به دایرکتوری فعال مایکرو،افت و )های های ،ریتأمین آرام به دروازهSRX ذیرد.صورت می  

و  ایزوبهای مشااود ،اایا،ااتی را تعریف کنید که د،ااتگاهی کارایی میزبان بوده و باعث میکنندهمشااتری  الس شااامز کنترل

در  های امنیتی ا،ااکن کند.غیرمتحرک که در حال اتصااال به شاابکه شااما هسااتند را از طریق طیف متنوعی از ا لیکیشاان

،تگاه ،کنکننده  کنترلMac OS Xهای ویندوزی و د صی ی میزبان ا شخ ضد بدافزار و فایروال  ضدویروس   هایی را برای 

شی برایدهد. همچنین کنترلفعال انجام می ،فار ،تگاهالمان های  ستری و  ورت در د ضعیت رجی های مبتنی بر های نظیر و

های موبایلی که صااورت گیرد تا اعتبار ا لیکیشاان ،اانجیده شااود. د،ااتگاه MD5تواند یک کنترل گیرد و میویندوز انجام می

iOS ( یا اندرویدی هسااتند  ابتدا به یک اتصااال  الس امنSSL VPNمتصااز می ) ی میزبان را روی کنندهکنترلشااوند که

این کنترل میزبان شامز تشخیص هویت د،تگاه و ،یستم کنند تا از وضعیت امنیتی آن مطمئن شود. د،تگاه متحرک اجرا می

،تگاه شخیص د ،تگاه و  یزهای دیگر میهای جیلبریک یا روتعامز آن  ت ستمهمچنین می شود.شده  نوع د ،ی ای هتواند با 



 

 

MDM  های اندرویدی های بیشاااتری از د،اااتگاه،اااالمتی را انجام داده و بر ا،ااااس ویژگییک ار ه شاااود تا کنترلiOS 

،ت ،ب گذاری کند. ،یا شود  د،تر،ی منا شناخته  شود و کاربر مجاز  ،تگاه موبایز در کنترل میزبان قبول  صورتی که د در 

بین اتصال  الس امن   TNC IF-MAPی کاربر از طریق  روتکز در  نین زمانی اطالعات جلسهشبکه به د،ت خواهد آمد. 

های منا،ب د،تر،ی را برای کاربر و د،تگاه موبایز به ، س  الس امن ،یا،ت شود.گذاری میو ،یا،ت  الس امن اشتراک

 کند.های  الو آلتو یا فایروال فورتینت فراهم می  شبکهSRXجونی ر 

ی نهایی ویندوز را مورد ارزیابی تواند یک نقطهاحراز هویت میی میزبان در حین کنندههمچنین ،اایا،اات  الس امن و کنترل

این بکارگیری از طریق ا،ااااس نتایج ارزیابی اصاااالو نماید. آن را دهد و د،اااتگاه را به یک نقش دیگر نگاشااات کند و بر قرار 

  ضااد ویروس و  َ ی میزبان و همچنین نظارت خودکار امضااای دیجیتال وکنندهی کنترلشاادههای از قبز تعریف،اایا،اات

شود. همچنین د،تر،ی شبکه به صورت مستقیم ،ازی میها و ارزیابی وضعیت ،ادهافزار برای آخرین تعریف فایزضدجا،وس

 شود بر ا،اس ،طحها گره زده میهای ا لیکیشن و هاتفیکسشده و خاص    های تعریفعامز به حضور یا عدم حضور ،یستم

  ذیرد. ها صورت میی   شدهتعریف های مدیریت از قبز ذیری  کنترلشدت آ،یب

شند  با ی انتهایی میکرو،افت ویندوز که میهای نقطهمشتری  الس همچنین در د،تگاه شته با شبکه د،تر،ی دا خواهند به 

،وس ضدجا ضد بدافزار یک ار ه میحفاظت  ،تگاه  نقاط بارگذاری و رشود. در این حالت حافظهافزار یا  ستری  یش از ی د جی

 شود. الگر ا،کن میافزار و کیاحراز هویت جهت یافتن جا،وس

،تگاهو ارزیابی 3ی و الیه 2ی از احراز هویت الیه شتیبانی می7  8  1/8  11هایی که ویندوز هایی برای د ستا دارند   کند.   وی

یا باالتر را دارند  Apple Mac OS X 10.6هایی که و ارزیابی یک ار گی د،تگاه برای د،تگاه 2ی ضمناً احراز هویت الیه

)یک ار گی فقط با اتصااال  الس امن  کندکنند نیز  شااتیبانی مییا گوگز اندروید کار می iOSهایی که با نین د،ااتگاهو همچ

 گیرد(.صورت می

 ها(PEPنقاط اعمال سیاست )



 

 

،ازگار نقاط اعمال ،یا،ت  الس امن شامز هرگونه نقاط د،تر،ی بی به صورت فیزیکی و مجازی  802.1X،یم یا ،وئی  

های اترنت های اترنت و همچنین خط ،ااوئی ،ااوئی  EX4200و  EX2200  EX3200های شااده که شااامز شاابکه

EX8200 ریشود. می، ،ی  ،تر شامز نقاط د های فایروال فرمی  لت  همه AX411 WLANو  WLAهای همچنین 

 شود. جونی ر می IDPهای   و تجهیزات ،ریJهای ،ری روترهای ،رویس  SRXهای ،ریهای جونی ر شامز دروازه

نقاط اعمال هم وشااان در  7تا  3های توانند به عنوان الیهشااود میمی SRXهای محصااوالت فایروال جونی ر که شااامز ،ااری

مبتنی بر  ورت دارند   شااتیبانی از  2ی الیههایی که نیاز به اعمال ،اایا،اات  الس امن مورد ا،ااتفاده قرار گیرند. در ،ااازمان

دهد که ها می،یم در ،یا،ت  الس امن این امکان را به آنو نقاط د،تر،ی بی vendor-agnostic 802.1Xهای ،وئی 

که شااامز  SRXهای های ،ااریضاامناً از دروازهرا دریابند.  NACزایای افزاری مکردن ،ااختبه ،اارعت و بدون نیاز به  یاده

و تجهیزات مجازی مانند  SRX100  SRX110  SRX210  SRX220  SRX240  SRX650های جونی ر شاابکه

جویی ها صرفهکند و در هزینه شتیبانی می 802.1Xهای رادیوس و مشتری Firefly Perimeter Servicesهای دروازه

  .آیددر دفترهای شعبه بد،ت می 802.1Xشده و همچنین  شتیبانی از 

،ری،ویی   PSA Series Appliance دهد که امنیت را مدیریت کنید و از یکشما میبه این امکان را  EXهای های 

Family هر زمان که د،تگاهی های کنترل د،تر،ی داشته باشید.کند به ،یا،تمتمرکز که ،یا،ت  الس امن را اجرا می 

به را کامز کند  ،ااایا،ااات  الس امن یک ورودی احراز هویت مبتنی بر کاربر یا نقش را  MACیا  802.1Xاحراز هویت 

،ری،ویی  ،ال می EXهای های  ،ی )ار ،تر ست کنترل د صورت  ویا یک لی ،ویی  آن ACLکند که به  ( را برای  ورت 

های منفرد را بر طرر کرده و در بر ا،اس ،ویی  ACLاین مسأله نیاز مدیران برای ایجاد صدها کند. د،تگاه خاص تأمین می

صرفه شد.هزینه و زمان  ،ویی  جویی خواهد  ،ت  الس امن و  ،ری،یا به احراز  نیز امکان مدیریت متمرکز را EXهای های 

،ریهویت ون می ،ویی   صز می EXهای دهند. وقتی کاربری به  ورت  شده مت ،ویی  که برای احراز هویت ون فعال  شود  

کنند که در نتیجه ی ،یا،ت  الس امن اعمال میاجراکننده MAGیا  PSAهای تیییر جهت را به ،رییک  EXهای ،ری

دیگر  EXهای های ،ریآید. مدیران با ،یا،ت  الس امن و ،ویی ی احراز هویت  رتال و ک تیو برای کاربر باال مییک صفحه

،ویی  تدارک از قبز ندارند. در عوض نیازی به  ورت ،ریتمامی  ورتهای  ،ویی   شترک  EXهای های  ،ت م ،یا با یک 



 

 

،ری یکربندی می ،ویی   ،ت  الس امن و احراز هویت  ،یا ،ی به هر یز EXهای شوند و ترکیب  ،تر یا هرکس که به  و د

،تفاده ،ت  به طور  شمگیری قابلیت ا ،ان می  ورت متصز ا ،ویی کند. را افزایش داده و مدیریت را آ ،ریضمناً  ای ههای 

EX توانند ،ااایا،اااتمی( های کیفیت ،ااارویسQoS یا ترافیک کاربر را در یک موقعیت مرکزی برای الگینب  نظارت یا )

 اعمال کنند.  IPSتشخیص تهدید با 

که  Jهای در نظر گرفته شااوند )روترهای ،ااری 2ی توانند به عنوان نقاط اعمال ،اایا،اات الیهنیز می Jهای روترهای ،ااری

Junos OS 10.4 در ،اایا،اات  الس امن در نظر  3ی توانند به عنوان نقاط اعمال الیهکنند نیز مییا قبز از آن را اجرا می

 (. گرفته شوند

و  IDPهای جلوگیری از نفوذ هستند و همچنین تجهیزات که حاوی ،یستم SRXهای های ،ری،یا،ت  الس امن با دروازه

. همچنین دکنفراهم می را ی ا لیکیشن شبکهنقاط اعمال ،یا،ت در ،طح ا لیکیشن ؛ امکان کنترل د،تر،ی و رویت در الیه

کند. ،یا،ت  الس را فراهم می AppSecureهای امکان ،یا،ت   SRXهای های ،ری،یا،ت  الس امن به همراه دروازه

،ری ،ت SRXهای امن و  ،یا ،ت قابلیت  یکربندی  ،یا ،اس نقش کاربر مجاز در  شن را بر ا ،طح ا لیکی های فایروال در 

،ری الس امن فراهم کرده و دروازه ،تفاده SRXهای های  ،ت را قادر به ا ،یا های جزئی از اطالعات نقش کاربر برای اعمال 

 نماید. هویت یک کاربر خاص می

ها شااامز کند. این قابلیت(  شااتیبانی میUTMت یک ار ه تهدیدات )های مدیریهای جونی ر نیز از قابلیتبساایاری از فایروال

شینب و فیلتر IPSکاربرد  ضدفی ضدتبلیغ   ، م   ضدا شبکه   ضدویروس مبتنی بر    URL تواند به شود. این کاربرد میمی

،ت  الس امن برای اعمال و یک ار ه ،یا شی از  ،تصورت  ویا و به عنوان بخ ،یا ،ی و  ،تر  های امنیتی برکردن کنترل د

یک جلسه صورت گیرد و د،تر،ی شبکه و کنترل تهدید را به صورت جامع انجام دهد. نقاط اعمال ،یا،ت مبنای یک کاربر و 

شااود ممکن ا،اات در حالت واضااح نیز به کار رود. این امر نیاز به اعمال می SRXهای های ،ااری الس امن که شااامز دروازه

،ت ،یا شبکه ندارد. ها یا تیمجدد روتینب و  ،اخت  ،ی )همچنین میییر در زیر سابر نیز تنظیم  (auditتوانند در حالت ح

بکه توانید به راحتی از کنترل د،تر،ی ششوند تا ،ازگاری ،یا،ت بدون اعمال تعیین شود. بدین ترتیب شما و کاربرانتان می

(NACبهره ) .مند شوید 



 

 

 ها و مزایاویژگی

های نا،اازگار را قرنطینه کرده و خودمدیریتی بوده و به صاورت هوشامندانه کاربران و د،اتگاه،ایا،ات  الس امن به صاورت 

کند که اغلب های نا،ازگار فراهم میدهد. همچنین اصالو خودکاری را برای د،تگاهای را ارائه میهای اصالحی گستردهقابلیت

  ذیرد. ها صورت میاوقات بدون دخالت کاربر یا ،ایر کمک

 قابلیت رویت -1جدول 

 مزایا توصیف ویژگی ویژگی

On-box 

Pulse 

Secure 

Profler 

 

طه - یت نق یت رو هایی در قابل ی ن

،ااازمانی و راه دور از اتصااال درون

 PCSطریق 

های اثرانگشااات: اثرانگشااات روش -

DHPC  آدرس هل ر یااا  ورت(

RSPAN  )MAC OUI  

SNMP/SNMP Traps  

CDP/LLDP کاربر طه    وا،ااا

HTTP    Nmap  WMI  و
MDM 

گزارش یافتن د،تگاه و داشبورد با  -

ته و داده های  یشااارف های فیلتر

 ایتاریخچه

شتیبانی  - - ستقز برای    روفایلر م

ی فعال/فعال یا ا،ااتقرار از خوشااه

شه ،ت  الس امن غیرخو ای و ،یا

 اتصال امن  الس

نب جمع - فایلی عات  رو آوری اطال

ی انتهایی و حفظ د،اااتگاه نقطه

ها از  ویایی  فهر،ت محتوایی داده

 شدهبندیهای شبکهد،تگاه

دادن نقاط انتهایی محلی و نشاااان -

 منفرد GUIدور از 

ها برای نظارت و مدیریت د،اااتگاه -

 تیییر  روفایز

 اه شتیبانی از اعمال جامع ،یا،ت -

ها برای ا،تفاده از فهر،ت د،تگاه -

 مدیریت دارایی

فااایااده برای اهاادار رفع ایراد و  -

 قابلیت رویت

ذیر   شتیبانی از  یکربندی مقیاس -

 خوشه با  روفایلر مستقز



 

 

 

 

 حفاظت  یشرفته از شبکه و ا لیکیشن -2جدول 

 مزایا توصیف ویژگی ویژگی

اعمال در ،طح 

ا لیکیشن و 

 مبتنی بر نقش

 SRXهای های ،ااریا،ااتفاده از فایروال -

شود جونی ر به عنوان نقاط اعمال منجر می

مبتنی بر محتوای د،اااتر،ااای که کنترل 

یا،ااات گذاری منبع از طریق قوانین ،ااا

 مختص ا لیکیشن اعمال شود

 SRXهای های ،ریها در فایروال،یا،ت -

ای تعریف شاااوند توانند به گونهجونی ر می

های  هنای باند زمان روز در که محدودیت

 هر ا لیکیشن یا نقش را کنترل کنند

ترل  - ن ک نکااه  ی مکااان ا ا

های ا،اتد،اتر،ای و ،ای

شن  ،طح ا لیکی امنیتی در 

اعمال شوند و به صورت ریز 

ها و   ا لیکیشاااناز شااابکه

 های شما حفاظت کنندداده

کند که کاربران تضاامین می -

ی های ا،ااتفاده،اایا،اات

ا لیکیشااان را رعایت کنند  

ایی هد،تر،ی به ا لیکیشن

دادن فوری    ییااامماااننااد 

ی هاهمکار و ،ایر ا لیکیشن

 کنترل شودشرکتی 

اصالو و کنترل 

خودکار 

های    ارزیابی

 )اختیاری(

،ی را به وجود یا می - ،تر ستقیماً د تواند م

هاتفیکس های مشاااخص در عدم وجود 

ا هشده و ا لیکیشنهای عامز تعیین،یستم

های از قبز وابسااته کند  و همچنین کنترل

ای را طبق ،اااطح شاااادت شاااادهتعیین

    انجام دهد ها برای مدیریت ذیریآ،یب

های ،ااالمتی امکان ارزیابی -

گاه نقطه ی و امنیت د،ااات

 کندنهایی را فراهم می

از طریق اصاااالو خودکار و  -

-ها در د،ااتگاهمدیریت   

طه مز های نق عا هایی ت ی ن



 

 

شااده های نصااب،اارور مدیریت ،اایسااتم -

(SMS)   ندی مرکز یت  یکرب مدیر یا  و 

ستم ) تواند مورد می SCCM) 2117،ی

ا،اااتفاده قرار گیرد تا به صاااورت خودکار 

هااای    را کنترل نمااایااد  بروزر،ااااانی

د،تر،ی به شبکه را قرنطینه و اصالو کند 

و یک د،ااتر،اای مجاز را  س از اصااالو 

 فراهم کندد،تگاه 

کااربر و زماان افات را باه 

،انده و تماس های حداقز ر

یز  م هش  helpبااا  را کااا

 دهدمی

کنترل هماهنب 

 (CTCتهدید )

یتاز ویژگی - قابل های های قوی دروازهها و 

به منظور مرکز داده و  SRXهای ،اااری

فاده می به ا،ااات ند  همچنین از شاااع ک

،ری ی به منظور ارائه IDPهای تجهیزات 

روی ترافیک  L7تا  L2قابلیت رویت و،یع 

کند و تهدید را ا لیکیشااان ا،اااتفاده می

،تگاه می ،طح کاربر یا د  نماید محدود به 

اقدام خاص ،ااایا،ااات قابز همچنین از 

 یکربندی بر ضااد کاربر یا د،ااتگاه مهاجم 

 نمایدنیز ا،تفاده می

شبکه را به  - تهدیدات داخلی 

،اارعت و به ،ااادگی رفع و 

 کندرجوع می

زمان افت شااابکه و کاربر را  -

 ر،اندبه حداقز می

  رتال ک تیو

در صااورتی که کاربری اقدام به د،ااتر،اای  -

شبکه از طریق  ستجوگر ون غیرمجاز به  ج

نه مدیران گزی ید   ما کاربر را ن تا  ند  ای دار

ی تجهیزات برای احراز هویت به یک خانواده

در ،اایا،اات  الس امن  PSAهای ،ااری

 هدایت کنند

امکان کنترل د،ااتر،اای را  -

کاران  مان نان و  ی برای مهما

 کندفراهم می



 

 

 یوقتی کاربر با اعتبار منا،ااب وارد خانواده -

شاااود  می PSAهااای تجهیزات ،اااری

جستجوگر ون  PSA،یا،ت  الس امن و 

 کنندهدایت میرا به منبع اصلی اولی 

 الس  دهد. از طریق ،یا،ت،یا،ت  الس امن هویت کاربر و اطالعات نقش را به ا،تفاده و امنیت شبکه و ا لیکیشن ارتباط می

ه  ه افتد  ب ه زمانی این د،تر،ی اتفاق میهای شما د،تر،ی دارد  امن خواهید دانست که  ه کسی به شبکه و ا لیکیشن

 شود و کاربر در کجای شبکه قرار دارد. یزی د،تر،ی  یدا می

 شده با هویت و ا لیکیشن فعال کنترل شبکه -3جدول 

 مزایا توصیف ویژگی ویژگی

 فدرا،یون

فدرا،یون جلسات کاربر بین اتصال  الس  -

( و ،یا،ت  الس امن SSL VPNامن )

هر دو  نوادهکااه  یزات روی خااا جه ت ی 

شاااوند امکان اجرا می PSAهای ،اااری

سات کاربر  ،ی از راه دور جل ،تر تأمین د

از  LANرا به جلسات کاربر در د،تر،ی 

کند  یا از ،اااوی طریق الگین فراهم می

کاربر را به  LANدیگر جلسات د،تر،ی 

جلسااات د،ااتر،اای دور کاربر در الگین 

 نمایدتأمین می

یک کاربر د،تر،ی دور دهد که اجازه می -

به یک  SSL VPNشده از طریق متصز

در  PSAهای ی تجهیزات ،ااریخانواده

،اایا،اات  الس امن بتواند د،ااتر،اای 

جربااه - ت مکااان یااک  ی ا

د،ااتر،اای  ایدار را برای 

 کندکاربر فراهم می

قابلیت - گاهی امکان  های آ

سه را  موقعیت و انتقال جل

من  لس ا در راه حااز  ااا

 کندفراهم می



 

 

به یک ار ه نابع حفاظت LANای  -و م

،ی از شده ،تر شد. این د شته با ی آن دا

هااای ی تجهیزات ،اااریطریق خااانواده

PSA  در ،یا،ت  الس امن و بدون نیاز

 گیرد. یت مجدد صورت میبه احراز هو

ی ورود یاه یکی از کااربرانی کاه اجاازه -

در  PSAهای ی تجهیزات ،ااریخانواده

شند  در  شته با ،ت  الس امن را دا ،یا

توانند به منابع یک صورت مجاز بودن می

ی دیگر نیز د،اااتر،ااای داشاااته خانواده

های باشاااند  در این حالت ،ااایا،ااات

"follow-me" اندفعال شده 

 TCG،ااایا،ااات  الس امن از  روتکز  -

 کندبرای ایجاد فدرا،یون ا،تفاده می

های با فایروال

 هویت فعال

 الس  های آگاه از هویت ،اایا،ااتقابلیت -

شبکه ،رویسامن را با  های بندی قوی و 

فایروال    SRXهای های ،اااریامن 

 های فورتینتهای  الو آلتو و فایروالشبکه

های اعمال ترکیب کرده تا به عنوان نقطه

 ها ا،تفاده کند،یا،ت از آن

قابلیت مقیاس - -شااادیداً 

های  ذیری را برای محیط

ترهااای  ف کز داده و د مر

 دهدشعبه افزایش می

های ،یا،ت

AppSecure 
مبتنی بر نقش 

 کاربر

،ت - شن را ،یا های فایروال آگاه از ا لیکی

فایروال و بر  SRXهای های ،اااریدر 

،ت  ،یا ،اس نقش یک کاربر مجاز در  ا

 کندامن  الس  یکربندی می

آگاااهی از هویاات را بااه  -

،ت های فایروال آگاه ،یا

ند کاز ا لیکیشن اضافه می

جزئیات کنترل د،تر،ی و 

fi دهدرا ارائه می 



 

 

یروال -  SRXهااای هااای ،اااریبااه فااا

دهد که از شده این قدرت را میبکارگرفته

های در اعمال ،یا،تاطالعات نقش کاربر 

شن روی  ،ی به ا لیکی ،تر خرد و برای د

 هویت یک کاربر خاص ا،تفاده کند

یک ار گی مدیریت 

د،تگاه موبایز 

(MDM) 

 هایویژگیگذاری بر ا،اس امکان ،یا،ت -

خااای د،اااتگاااه موبااایااز و وضاااعیاات

 MDMشااده از فروشااندگان آوریجمع

ننااد  طرر ،ااااوم   MobileIronمااا

AirWatch  Microsoft Intune  و

کار  الس را فراهم حزراه حز  های م

 کندمی

امکان بکارگیری شفار و مجازی مشتریان  -

 الس کامالً  یکربندی شده را برای اتصال 

ایجاد  SSL VPNی موبایز شده،اده

 کندمی

یز و کنترل - با مدیریت د،اااتگاه مو های 

،ت را ادغام کرده و از  یچیدگی های ،یا

 کاهدعملیاتی می

یدگی می - هد و از  یچ کا

هوشاامندی ،اایا،اات را 

تا تالشافزایش می -دهد 

را باارای  BYODهااای 

هایی امن  ITکاربران  و ن

 کند

 

و  شااتیبانی یک ار ه را برای  vendor-agnostic،اایا،اات  الس امن امکان کنترل د،ااتر،اای مبتنی بر ا،ااتانداردها و 

و  IPsecاز ا،ااتانداردهای صاانعتی که شااامز ا،ااتانداردهای باز رادیوس  نماید. ود فراهم میجهای شاابکه ناهمگون مومحیط

،تانداردهای  مبتکرانه ،تفاده می TNCمانند ا شبکه ا شبکه و امنیت  ،ی  ،تر ،ت  الس امن روی برای کنترل د ،یا نماید. 



 

 

ی ی میزبان در خانوادهکنندههای کنترلو قابلیت AAAهای  یشتاز صنعتی ایجاد شده ا،ت که شامز موتور ،یا،ت  محصول

 شود.می SBRهای رادیوس در ،رورهای شرکت و همچنین قابلیت PSAهای تجهیزات ،ری

 کنترل د،تر،ی مبتنی بر ا،تاندارد و قابز همکاری   -4جدول 

 مزایا توصیف ویژگی ویژگی

 شتیبانی از 

ا،تانداردهای باز 

TNC شامز  

-IF شتیبانی از 

MAP  و ویندوز

SOH ی و وا،طه

NAP )اختیاری( 

ای از ا،اااتانداردهای باز  شاااتیبانی قوی -

TCG TNC  از جهت کنترل د،تر،ی

 شبکه و امنیت آن خواهد داشت

،تاندارد باز  - را اتخاذ  TNC  IF-MAPا

کنااد. از این طریق امکااان ادغااام بااا می

های امنیتی و د،تگاهطرر ،وم ی شبکه

ها شاااامز شاااود. این د،اااتگاهفراهم می

هایی ا،اات که اطالعات را روی د،ااتگاه

وضاااعیت یک شااابکه  کاربر یا د،اااتگاه 

 کنندگذاری میآوری و به اشتراکجمع

یا تجهیزات  PSA،اایا،اات  الس امن  -

به عنوان می MAGهای ،اااری ند  توا

ی د،اااتر،ااای متادیتا ،ااارورهای نقطه

(MAPئه ی ،ااارویس کند. این امر ( ارا

-آوریهای جمعشااود که دادهموجب می

بندی و های فرمولشاااده در ،ااایا،ااات

،تفاده  ،ب مورد ا ،ی منا ،تر اقدامات د

 گیرند.قرار 

ها این قدرت به ،ااازمان -

تا راهکارهای را می دهد 

طه یت نق هایی و امن ی ن

شان  شبکه که با نیازهای

بق دارد را باادون  تطااا

نگرانی از قابلیت همکاری 

 انتخان کنند.

به کارگیری را تساااهیز  -

 ROIکند و منجر به می

 شود.،ریعتر می

طرر ی موجود و شاابکه -

گاه ،اااوم های و د،ااات

منیتی را در  لاات فرم ا

د،ااتر،اای ادغام کنترل 

 کند. می

بکااارگیری مشاااتری و  -

ترل  یاااده ن ک ،ااااازی 

د،اااتر،ااای را ،ااااده 

 کند.می



 

 

طریق ا،اااتاااناادارد  -  TNC SOHاز 

ی شدهتوان از ویندوزهای از قبز نصبمی

شتریان 7  آر.تی  8  1/8  11 ستا   م   وی

برای کنترل د،تر،ی در ،رویس کنترل 

د،تر،ی  الس ا،تفاده شود. و همچنین 

 SOH( WSCاز مرکز امنیت ویندوز )

در تصمیمات کنترل د،تر،ی بهره گرفته 

 شود.

 EXهای ،ویی  ،ری

 با قابلیت همکاری

  EX2200  EX3200های ،اااویی  -

EX4200  وEX8200  به عنوان نقاط

،ت  الس  ،یا ،تانداردهای  اعمال برای ا

امن و بر ا،اااااس کنترل د،اااتر،ااای 

802.1X  عمااال در ،اااطح  ورت و ا

ی ،ااارویس ارائه L4تا  L2،ااایا،ااات 

 نماید.می

با  EXهای های ،ااریزمانی که ،ااویی  -

در  PSAهای ی ،ااریتجهیزات خانواده

،اایا،اات  الس امن مورد ا،ااتفاده قرار 

،تگیرد  میمی ،یا ها را هماهنب تواند 

 ها را به صورت  ویا و  یو،تهACLکند و 

،ت  الس امن تأمین نماید  احراز  ،یا با 

،ت  الس امن  ،یا هویت ون را از طریق 

ممکن کرده و آن را مدیریت نماید  تمامی 

را  EXهای های ،اااویی  ،اااری ورت

و به هر یز و هرکسااای   یکربندی نماید

ترل  - ن ک هکااار  یااک را

،ی کامز  مبتنی  ،تر د

،تاندارد و فوق العاده بر ا

دهااد و بااه را ارائااه می

دهد ها اجازه می،ااازمان

های ارزش که از ویژگی

افاازوده و اقااتصااااادی 

یس  شاااتیبانی و ،ااارو

 مند گردند.بهره



 

 

که متصز به  ورت ا،ت د،تر،ی داشته 

،ت ،یا شد  و همچنین  را  QoSهای با

یک  به  کاربر را  یک  یا تراف ند  مال ک اع

ظارت و  نب  ن یت مرکزی برای الگی موقع

 یا تشخیص تهدید تبدیز کند.

 شتیبانی از رادیوس 

CoA 

یت   - ند احراز هو کز فرآی بدون شاااروع 

گاه CoAرادیوس  جازه به د،ااات ها ا

را بر مبنای  ACLیا   VLANدهد کهمی

 ها برای نقاط انتهایی تیییر دهندنقش

با  - کاری و،ااایعی را  هم

زیر،اااااخاات شااابکااه 

Cisco  HP/Aruba 

و 
Brocade/Ruckus 

احتیاج به کند. فراهم می

اعمال هیچگونه فایروالی 

 نیست.

 شتیبانی از 

SNMPv1/v2c/v3 

ی انتهایی از قابلیت رویت شااابکه و نقطه -

 شاااتیبااانی  SNMPv1/v2c/v3در 

هایی از طریقمی قاط انت له  کند. ن های ت

SNMP  های شوند و د،تگاهکشف می

یافته  SNMPشاابکه با مکانیزم کشااف 

 شوند.می

 SNMP،اایا،اات  الس امن از اعمال  -

برای احراز هویت و تخصیص نقش مبتنی 

کند.  س از احراز  شتیبانی می MACبر 

یت  یهMACهو یت  3ی   از ال قابل برای 

 شود.جامع کنترل میزبان ا،تفاده می

قابلیت رویت شااابکه و  -

 ی انتهایینقطه

کارگیری  - یز در ب تساااه

NAC  درSNMP 

 802.1Xناایااازی بااه  -

 نیست

تاارکاایااباای  NACاز  -

 کند شتیبانی می

-با  شااتیبانی از ،ااویی  -

یژگی یی کااه بااه و   هااا

802.1X ند  نیازی ندار



 

 

CAPEX  را کاااهااش

 دهد. می

دهد که به ،رعت و به ،ادگی شروع به کنترل د،تر،ی شبکه و ا لیکیشن های این امکان را می،یا،ت  الس امن به ،ازمان

نند. این شده آغاز ککنترل د،تر،ی شبکه را با ،یا،ت  الس امن و با یک رویکرد فازبندیشوند که ها ترغیب میکنند. ،ازمان

همزمان و از طریق به صاااورت رود که از صااادها هزار کاربر شاااود و تا جایی  یش میکار با یک آرایش کو ک شاااروع می

 شود.  ذیری غیرموازی  شتیبانی میمقیاس

 ها و مزایا )ادامه(ویژگی

 ا،تقرار ،اده و منعطف -5جدول 

 مزایا توصیف ویژگی ویژگی

 شتیبانی از 

د،تر،ی 

 میزبان

کانت - عها کاربر مهمان مقدور های یکدف ای 

 خواهد بود

کانت - کاربری مهمان میا با یک های  ند  توا

 شده تأمین شودی از قبز تعریفوقفه دوره

مدیران حداک ر مدت زمان مجاز را کنترل  -

 کنندمی

،ازمان ها و  ذیرنده - ،ایر کارکنان غیرفنی 

کانتمی تدارک ا یا  بانی  به میز ند   هایتوان

مهمان به صاااورت  ویا و از طریق مدیریت 

 آ،ان اکانت کاربر مهمان ب ردازند

ای برای ایجاد های د،اااتهتوان از اکانتمی -

نت کا یادی از ا عداد ز مان ت کاربر مه های 

 ا،تفاده نمود

نایی ،اااازمان در تأمین  - توا

د،اااتر،ااای امن و متمایز 

کاربر میهمان را به شاابکه و 

 کندمنابع آن فراهم می



 

 

از طریق  امکان ار،ااال اعتبار کاربر میهمان -

مان مورد نظر   کاربر مه یک  به  یز  ایم

 کندفرآیند ایجاد کاربر مهمان را ،اده می

مدیریت 

 متمرکز ،یا،ت

یت - ندی بین اتصاااال تم ل های رایج  یکرب

دور( و ،یا،ت  الس امن )کنترل د،تر،ی 

 الس امن )کنترل د،ااتر،اای شاابکه( از 

به  یت  مدیر امن که جونی ز و  طریق شاااب

 شود.اشتراک گذاشته می

،رور مدیریت منفرد  NSMهمچنین  - یک 

تواند اجزای کلیدی کند که میرا فراهم می

یک ا،تقرار ،یا،ت  الس امن را  یکربندی 

 نماید

ی مدیریتی در زمان و هزینه -

کند و یک جویی میصااارفه

به کاربری و تجر یدار  ی  ا

 ی کنترلمدیریتی را با ارائه

د،تر،ی محلی و از راه دور 

،ازی ،یا،ت و اعمال  یاده

،ازمان  ،ر یک  ،را آن در 

 کندشده فراهم میتوزیع

،ت - ،یا ،تقرار  های امکان ا

،ی  ،تر کنترل یکنواخت د

را فااراهاام کاارده و آن را 

 کندتسهیز می

مجوز د،تر،ی 

 رایج

به ب - ها  غاز کنترل د،اااتر،ااای تن رای آ

خانواده با  کاربر ) های  ی تجهیزات مجوز

 ( نیاز دارد الس PSAهای ،ری

کاربر می - های  ند برای جلسااااات مجوز توا

همزمان کاربر در ،ااایا،ااات  الس امن یا 

 اتصال  الس امن مورد ا،تفاده قرار گیرد

مدل مجوزدهی به محصااول  -

که در   SSLیا  NACرا 

VPN شااود  ا،ااتفاده می

 کندتسهیز می

فاً بخش اطالعات  جه: لط تو

دهاای را باارای ،اااافااارش

SKU هااای جاادیااد مجوز

د،ااتر،اای رایج که اکنون 

،ت  ،یا ،تفاده در  امکان ا



 

 

 الس امن و اتصاااال  الس 

 امن دارند را مالحظه نمایید

 یکربندی 

 مبتنی بر ویزارد

یک  یکربندی اختیاری و گام به گام ویزارد  -

عدد  5در  یکربندی برای کمک به مدیران 

ترین ،ااناریوهای ا،ااتقرار شااامز: از رایج

تنظیم ،ااایساااتم   یکربناادی رادیوس  

مال  مان  اع کاربر مه یت  مال L2مدیر   اع
L3 

وظایفی برای یک ،ناریوی ا،تقرار مفروض  -

با یک ترتیب منا،ااب و وابسااته صااورت 

 گیردمی

ی مشااخص  با کلیک مدیر روی یک وظیفه -

ندی مبتنی بر ویز به  UIارد ادمین  یکرب

ی  یکربنادی متنااظر ،ااامات صااافحاه

 شودمسیریابی می

به مدیران در مسااایریابی و  -

با  ناکردن خودشاااان  آشااا

بناادی در  کر ی یف   وظااا

،اایا،اات  الس امن ادمین 

UI کندکمک می 

داشبورد 

 مبتکرانه

 کند:طراحی جدید داشبورد امکانات زیر را فراهم می

دید کلی ،اایسااتم: اطالعات ،اایسااتم   -

شااده  کاربران مجموع  مجوزهای ا،ااتفاده

 رویدادهای بحرانی و غیره

یت - عال مار ف یا آ یت  ها و تجهیزات  موفق

شاااکسااات احراز هویت  نتایج ،اااازگاری  

 ها و غیرهحیطه

-های رویتی غنی دادهارائه -

 ذیری نقاط انتهایی  نظارت 

کلی  لیاات و دیااد  فعااا بر 

ستم باعث می شود که ،ی

را  مدیران به ،اارعت تحلیز

انجاام داده و باه رفع ایراد 

شبکه  ضعیت کلی امنیت  و

 ب ردازند



 

 

،یا،ت احراز 

 هویت  ویا

گذاری موجود یک ،اااازمان در از ،ااارمایه -

ها  زیر،ااااخت کلیدی عمومی فهر،ااات

(PKI و احراز هویاات قوی ا،اااتفاااده )

 نمایدمی

فر،ااات   LDAP  رادیوس  802.1Xاز  -

  مدیریت احراز SQLفعال مایکرو،ااافت  

  ،ااارویس اطالعات شااابکه RSAهویت 

(NIS(  ،اارورهای گواهینامه )گواهینامه-

تالی/ یا الگین PKIهای دیجی (   ساااورد 

 CA SiteMinder  RSAمااحاالاای  

ClearTrust  و  ااروکساااای رادیااوس

 کند شتیبانی می

هااای در تیییر ویژگی CoAاز رادیوس  -

ی اکانت احراز هویت  مجوزدهی و  لساااه

  ند کآیند احراز هویت  شتیبانی میحین فر

با  - مز  عا فاده و ت با ا،ااات

 AAAهااای زیر،اااااخاات

موجود  در وقاات و هزینااه 

 شودجویی میصرفه

یک ،اایا،اات احراز هویت  -

یا را برای هر جلسااااه ی  و

 کندکاربر ایجاد می

از طریق  روکساای رادیوس  -

بانی را برای  کان  شاااتی ام

ا،اااتقرارهااایی کااه احراز 

صی باهویت شخ یک  های م

،ااارور رادیوس  شاااتیبانی 

 کندشوند فراهم میمی

،یعی را با  - امکان همکاری و

Cisco  HP/Aruba  و

بکااه  یر،اااااخاات شاااا ز
Brocade/Ruckus 

می هم  یوس  کنااد.فرا راد

CoA  بدون شااروع فرآیند

کاالاای احااراز هااویاات بااه 

،تگاه دهد که ها اجازه مید

VLAN  یاااACL  را باار

نقش برای ا،اااااس  هااا و 

تیییر دهند. ی انتهایی نقطه



 

 

یاز  فایروالی ن به اعمال هی  

 نیست

مواجهه  ویا با 

های د،تگاه

ی انتهایی نقطه

غیرقابز 

 مدیریت

از احراز هویت کنترل د،ااتر،اای ر،ااانه  -

(MAC طریق رادیوس همچنین ( از  و 

ست ،فید لی ،یاه و  ،تفاده  MACهای  ا

کند؛ یا از ذخایر  روفایز یا ،ااایا،ااات می

یا یا کشاااف دارایی  های  موجود  کار راه

 روفایلینب برای کنترل د،ااتر،اای مبتنی 

گاه یا منبع د،ااات بز بر نقش  قا های غیر

شبکه ده  شبندیمدیریت مانند  رینترهای 

بت کد و ث بار های  قدی  ا،اااکنر های ن

ند،ااات فاده  VoIPهای ه و غیره ا،ااات

 کندمی

شن  - شبکه و ا لیکی حفظات 

 دهدرا ارتقا می

یت  - مدیر یت  قابل فارغ از 

،تگاه   ،ی د ،تر کنترل د

ها شااابکه را برای ،اااازمان

 کندتر و ،ریعتر می،اده

جویی در وقت و هزینه صرفه -

 کندمی

،ازی محلی

 الس امن یا 

،یا،ت  الس 

 امن

- UI   محلیhelp   نده و نصااابآنالین کن

مستند،ازی برای  الس امن با  شتیبانی از 

شده(  آلمانی   ینی های:  ینی )،ادهزبان

ی  ای  فرانسورا نی  انگلیسی  کره)،نتی(  

 ا، انیایی

دهد ها این امکان را میبه ،اااازمان

،ت  الس  ،یا صورت مؤثر از  که به 

 امن در ،را،ر جهان ا،تفاده کنند

حسابر،ی و 

 الگینب دقیق

های حساااابر،ااای و الگینب امکان قابلیت -

،ی دقیق را فراهم می ،تر شامز د کند که 

،اایا،اات  الس های الگ رادیوس به فایز

ها با فرمتی کند  این فایزامن را فراهم می

 شوندآ،ان و قابز فهم منتقز می

تشااخیص و تعمیر مسااائز  -

 کندشبکه را ،اده می

،اااازگاری و حساااابر،ااای  -

قانونگذاری دولتی و صنعتی 

 کندرا مدیریت می



 

 

له - به و،ااای نب دقیق را  های ی نقشالگی

کاربران تأمین کند که شامز منابع  وضعیت 

ی نهااایی و کاااربر بااا ،ااااازگاااری نقطااه

 شودهای امنیتی شبکه می،یا،ت

تجهیزات 

رادیوس تنها 

 )اختیاری(

فاده از برخی  - کان ا،ااات یاری ام مجوز اخت

را به  PSAهای ی تجهیزات ،ااریخانواده

کند  عنون تجهیزات رادیوس تنها فراهم می

سیاری از ویژگی ها و کاربردهای موجود از ب

،ازمانی در ،رورهای ،ری به  SBRهای 

یت قابل نایی برای  و  AAAهای عنوان مب

 شودرادیوس ا،تفاده می

کان این را فراهم می - ند ام ک

،ازمان با خانواده ی که یک 

 PSAهای تجهیزات ،ااری

شنا  ،ت امن  الس آ ،یا و 

 شود

جازه  - مان ا یک ،اااااز به 

دهااد کااه در آیاانااده ماای

،ت  ،یا سنس )مجوز(  الی

ز  الس امن را به صورت کام

 در آورد

 

 

 

 

 

 

 های محصولگزینه

 های متعددی برای مجوزهای ،یا،ت  الس امن وجود داردگزینه



 

 

 های آنهای محصول و گزینهالیسنس -6جدول 

های الیسنس

 محصول
 شدهتجهیزات پشتیبانی های محصولتوصیف الیسنس

های الیسنس

 د،تر،ی رایج

خانواده -  PSAهای ی تجهیزات ،اااریبا 

های د،تر،ی رایج به عنوان  الس  الیسنس

های کاربری در د،ااترس خواهند الیساانس

های رایج به عنوان جلساااات بود. الیسااانس

،ت  الس امن ) ،یا صال NACکاربر  ( یا ات

( مورد ا،تفاده قرار SSL VPN الس امن )

به بخش می عات بیشاااتر  ند. برای اطال گیر

 اطالعات ،فارش مراجعه کنید

ی مدیریتی  هر الیسنس ا،تفادهبرای آ،انی  -

شده ارائه می شخص  شود و با تعداد کاربر م

کردن خواهند بود. م الض اگر در قابز اضااافه

کاربره خریداری شود  111ابتدا یک الیسنس 

و در ،ااال بعد نیاز به تعداد کاربر بیشااتری 

 111باشااد  با اضااافه کردن یک الیساانس 

همزمان  کاربر 211توان تا ی دیگر میکاربره

تعااداد  ک ر  تیااار داشاااات. حاادا خ را در ا

های رایج برای ،یا،ت  الس امن و الیسنس

خانواده ی تجهیزات اتصااااال  الس امن در 

  الس متفاوت ا،ت.  PSAهای ،ری

PSA300, PSA3000, 

PSA5000, 

PSA7000c/f 



 

 

های الیسنس

،ازمانی 

(Enterprise) 

های ،ازمانی به هر ،ازمان با یک یا الیسنس -

 PSAهای ی تجهیزات ،اااری ند خانواده

جازه را می به آ،اااانی  الس این ا که  هد  د

به الیسااانس فایروال  یک  کاربر را از  های 

به منظور  کار  هد. این  جاره د فایروال دیگر ا

،ااازگاری با تیییر نیازهای ،ااازمانی صااورت 

توانند به های مرکزی میگیرد. الیسااانسمی

ای هیسنسصورت دائمی یا اشتراکی باشند. ال

شااوند  اما دائمی به صااورت یکباره شااارر می

ی جدایی داشته و برای اینکه نگهداری هزینه

خانواده  PSAهای ی تجهیزات ،اااریهر 

دادن مشارکت داشته باشد  به  الس در اجاره

 یک الیسنس اضافه نیاز خواهد بود. 

سنس - شتراکی با گزینهالی ر تی منعطفهای ا

یا ،اااه ،ااااله ارائه و ارزشااامندتر یک  دو 

شود. الیسنس اشتراکی نیاز به یک ،رور می

افته یالیسنسینب دارد که به صورت اختصاص

شید که  شته با ،ت. )توجه دا کامز یا جزئی ا

،ااارور الیسااانساااینب نیاز به یک قرارداد 

 افزار دارد(. نگهداری ،خت

PSA300, PSA3000, 

PSA5000, 

PSA7000c/f 

های ،رور الیسنس

IF-MAP 

فاده از  -   یک TNCدر  IF-MAPدر ا،ااات

  الس PSAهای ی تجهیزات ،ااریخانواده

با ،اایا،اات  الس امن )به تنهایی یا در یک 

خوشه( ممکن ا،ت  تنها به عنوان یک ،رور 

PSA300, PSA3000, 

PSA5000, 

PSA7000c/f 



 

 

MAP های همزمان اضااافی بدون الیساانس

 .عمز کند

های ی تجهیزات ،ااریخانوادهدر این حالت   -

PSA باید دارای   الس با ،یا،ت  الس امن

 شده باشد.نصب MAPیک الیسنس ،رور 

یب    - های ی تجهیزات ،اااریخانوادهترک

PSA رور   الس، به عنوان  MAPو حالت 

 PSAهای ی تجهیزات ،ریخانوادههرگونه 

که به صااورت   الس با ،اایا،اات  الس امن

ی تجهیزات خانوادههمزمان به صاااورت یک 

  الس با ،یا،ت  الس امن PSAهای ،ری

یک ،ااارور  کند  تعریف عمز می MAPو 

شااود. در این حالت یک الیساانس کاربر می

همزمان نصااب شااده ا،اات. در این حالت  

به الیسااانس ،ااارور  یازی  در آن  MAPن

  الس PSAهای ی تجهیزات ،ااریخانواده

 باشد. نمی

های  روفایلر الیسنس

  الس امن

ها این امکان را به ،اااازمان این الیسااانس -

شاااده و های مدیریتدهد که د،اااتگاهمی

نشده )محلی یا دور از د،ترس( روی مدیریت

 ذیری کامز شنا،ایی کرده شبکه را با رویت

همچنین کارایی  بندی نمایند.ها را طبقهو آن

یا  AAAهای ،رور رادیوس را برای ،رویس

های ی تجهیزات ،ااریخانوادهرادیوس روی 

PSA کند.فعال می  الس 

PSA-300, PSA3000, 

PSA5000, 

PSA7000c/f 



 

 

های الیسنس

OAC-ADD-

UAC 

این الیسنس  شتیبانی ،یا،ت  الس امن را  -

های د،تر،ی فعال کرده و آن را به الیسنس

 مشاااتری موجود )جونی ر نتورک اودیساااه(

ضافه می ،طه  OACکند. ا به عنوان یک وا

،ت ،ت  الس امن  کننده براییا درخوا ،یا

 گیرد. مورد ا،تفاده قرار می

PSA300, PSA3000, 

PSA5000, 

PSA7000c/f 

های مبتنی الیسنس

 بر نقش

خانواده -  PSAهای ی تجهیزات ،اااریبا 

سنس ،ت امن به عنوان  الس  الی ،یا های 

های کاربری در د،ااترس خواهند الیساانس

بود. برای اطالعات بیشااتر به بخش اطالعات 

 مراجعه کنید،فارش 

ی مدیریتی  هر الیسنس برای آ،انی ا،تفاده -

شده ارائه می شخص  شود و با تعداد کاربر م

کردن خواهند بود. م الض اگر در قابز اضااافه

کاربره خریداری شود  111ابتدا یک الیسنس 

و در ،ااال بعد نیاز به تعداد کاربر بیشااتری 

 111باشااد  با اضااافه کردن یک الیساانس 

کاربر همزمان  211توان تا گر میی دیکاربره

تعااداد  ک ر  تیااار داشاااات. حاادا خ را در ا

های رایج برای ،یا،ت  الس امن و الیسنس

خانواده ی تجهیزات اتصااااال  الس امن در 

  الس متفاوت ا،ت. PSAهای ،ری

PSA300, PSA3000, 

PSA5000, 

PSA7000c/f 

الیسنس فایروال 

مبتنی بر نقش 

های فایروال آگاه الیسنس امکان ،یا،تاین  -

از ا لیکیشاان را بین ،اایا،اات  الس امن و 

PSA300, PSA3000, 

PSA5000, 

PSA7000c/f 



 

 

 SRXهای ،ری

 جونی ر

جونی ر فراهم  SRXهای های ،ااریفایروال

 کندمی

های رایج د،تر،ی بدون ا،تفاده از الیسنس -

شته و این ویژگی یک راهکار  کامالً توانایی دا

شن صرفه برای ا لیکی  های امنیتیمقرون به 

ها(. به )عموماً مرکز دادهباشد درون شبکه می

،اایا،اات  الس امن )در حال اجرا روی یک 

 الس(  PSAهای ی تجهیزات ،ااریخانواده

جازه را می که لیسااات مبتنی بر این ا هد  د

یت نقش فاده از هو با ا،ااات کاربران  های 

قابز د،تر،ی  SRXهای های ،ریفایروال

 باشد. 

ی یک ار ه کاربر نهایی از مزایای یک تجربه -

ند میهبهر یت م قابل به لطف   SSOشاااود. 

گاهی از  بدون آ ندوز این امر  با وی یک ار ه 

 دهد. وجود ،یا،ت  الس امن رخ می

 

 مشخصات

 SP2  آر.تی و ویندوز ویساااتا 7  1/8  8  11مشاااتری  الس امن همانند رابط کاربری برای ،ااایا،ااات  الس امن از ویندوز 

ا ز و گوگز آندروید نیز  شااتیبانی  ios)یا باالتر(    Apple Mac OS X 10.6کند.  الس امن همچنین از  شااتیبانی می

 . کندمی



 

 

 SP2  Apple Macو ویستا  7  1/8  1/8  11های مایکرو،افت ویندوز هایی که ،یستم عامزد،تگاه  حالت بدون مشتری

OS   لت مز فرمو لینوکس و همچنین   ند را امن می openSUSEو  Fedora  Ubunuهای شاااا ند و از هسااات ک

 کند. شتیبانی می Apple Safariو  Microsoft Internet Explorer  Mozilla Firefoxهایی مانند مرورگر

ستم افزارهایِبرای نرملطفاً  شتیبانی عامزِ های،ی سخهفرم   لتشدهخاص   ستجوگر به های عامز و ن سخههای ج  یآخرین ن

 یدا   www.pulsesecure.net الس مراجعه کنید. شاااید بتوانید آن را در ،ااایت  PSAهای ی تجهزات ،ااریخانواده

    کنید.

 

 

 PSAهای های الیسنس سریگزینه



 

 

 



 

 

 

 خدمات و پشتیبانی پالس امن

د. باششود   یشرو میی شما انجام میشبکهکردن دادن و بهینهدادن  تو،عه الس امن در خدمات کاربردی که به منظور شتان

ها را کاهش داده و ریسااک را به حداقز بر،ااانید  و با دهد که بازده عملیاتی را باال ببرید و هزینهخدمات ما به شااما اجازه می



 

 

ملکرد  ع کردن شبکه و حفظ ،طوو الزم درکند که با بهینهی خود ارزش دهید.  الس امن تضمین می،رعت بیشتری به شبکه

 قابلیت اطمینان و در د،ترس بودن  به برتری عملیاتی د،ت  یدا کنید.

 LLCی پالس امن، درباره

،ازمانکنندهیک تأمین LLC الس امن   ،ی برای  ،تر شرو در راهکارهای امنیت موبایز و د کنندگان خدمات ها و تأمینی  ی

( و محصوالت NAC(   کنترل د،تر،ی شبکه )VPNی خصوصی مجازی )توانند از شبکهمی هایی با هراندازهباشد. ،ازمانمی

مأموریت  الس امن هایشاااان ا،اااتفاده کنند. امنیت موبایز  الس به منظور حفظ امنیت کاربر نهایی و یک ار گی در ،اااازمان

طریق تحرک یک ار ه باال وری تجارت را از اینساات که راهکارهای ،اایسااتم ،ااازمانی باز و یک ار ه را فراهم کند تا بتواند بهره

 ببرد. 

 


