
 

 

Pulse Secure Application Delivery 

 (ADCکنترلر پیشگام ارسال اپلیکیشن مجازی )

vADC باشد. پالس امن: برای توسعه، استقرار و ارسال بهتر می 

ها کاربردی کلیدی در پشتیبانی فرم مدرن اپلیکیشن هستند. آن( بخش مهمی از پلتADCکنترلرهای ارسال اپلیکیشن )

های نظارد ا رفع باگ نیر بو ارسننال ها داشننتو ا ابرارهای باارزشننی برای پشننتیبانی از  ملیاد دارند.  ابلیتاز اپلیکیشننن

 کند. بینی کمک میهای  ابل ا تماد با  ملکرد  ابل پیشاپلیکیشن

های منفرد باید بو هر اپلیکیشننن ا تصنناب یابد ا ADCبرای باالترین سننح آ آهاهی اپلیکیشننن ا اداسننازی  دماد  

 همچنین نردیک بو سرارهای اپلیکیشن باشد یا حتی م  عیت آن با   د اپلیکیشن یکی باشد. 

سننازی موت ای ا  افراری با بهینوی نرمشنند تعریف ADCپالس امن یک  vADCبا در نظر هرفتن این نکتو در طراحی  

(WCOا  ابلیت فایراال اپلی )(  کیشننن اWAF) ها ب د  کو برای ارسننال  دماد اپلیکیشننن در م ااهو با این  الش

 طراحی شد  است. 

vADC  سل ادیدی از ساً برای مجازیمی ADCامن پالس ن سا شد کو ا شد  با سازی ا  ابلیت اابجایی ابری طراحی 

تر ن ع ب د  ا امکان اسننترات ی منعحفافراری برای اسننتارارهای متپالس امن راهکار  الص نرم vADCی اسننت.  ان اد 

 ت اند با کسب ا کار شما رشد کند. کند کو میفرم ارسال ا کنترل رایج را ایجاد میکند ا یک پلتاپلیکیشن را فراهم می

دهی بو ترافیک ا نظارد پالس امن برای بارهذاری مت ازن ترافیک بین سرارها  مدیریت پهنای باند  شکل vADCافرار نرم

 بر سح آ  دماد طراحی شد  است. 

 پالس امن  vADCی محصول خانواده

vADC های تر کند. در مویطتر   ابل ا تمادتر ا امنها را سننریعای طراحی شنند  اسننت کو اپلیکیشنننپالس امن بو ه نو

سادهی با یک مجم  وابری کار می شن یکپار و میکند ا بو  شن )ی اپلیکی سال اپلیکی ( ADCش د. این االین کنترلر ار



 

 

های بار  دیمی کنند های مت ازنها را از مودادیتافراری تعریف شنند  ا اپلیکیشنننصنننعتی اسننت کو کامهً بو صنن رد نرم

 کند. راحت می

ADCشنهای  دیمی مایاس سازمانی ا ا  دران مرکر داد  پذیری ا  ابلیت اطمینان را برای اپلیکی کنند. فراهم میهای 

کند کو کنند  را ارسال میهای با  ملکرد ا دسترسی باال ا تسریعراد ا اپلیکیشنپالس امن فراتر می vADCافرار الی نرم

 ش ند. های ابری ا مجازی میفرمهای م ا د در پلتشامل اپلیکیشن

کردن ا تسریع  ملکرد اپلیکیشنکردن  امنپالس امن شامل سو ابرار برای   دکارکردن  بهینو vADCی موص ل  ان اد 

 باشد:های آنهین می

 مدیر ترافیک مجازی پالس امن -1

 مدیر  دماد پالس امن -2

 فایراال اپلیکشین ا  مجازی پالس امن  -3

 افزاریدر تعریف نرم ADCمزیت 

ها( بو منظ ر بهب د زمان فعال ب دن  اتصنناالد را فاط ADCهای بار  دیمی ا کنترلرهای ارسننال اپلیکیشننن )کنند مت ازن

 کنند.بین  ند سرار اندک ت زیع می

ADCشد ی نرمشد های تعریف سازمان ترکیبی طراحی  سترس ب دن  مایاسافراری کو برای  پذیری  امنیت ا اند  در د

 کنند.ا تأمین میهای ابسایت ا کسب ا کار امرازی ری کاری م رد انتظار برای اپلیکیشنتجربو

 توصیف ویژگی

 پذیریانعحاف

ی کنترل کلیدی برای یک اپلیکیشن ها بو  ن ان یک ناحوADCصاحبان اپلیکیشن بو 

مانند   د اپلیکیشن پ یا ا منعحف نباشد  صاحب  ADCنگرند. اما اهر شد  میت زیع

 اپلیکیشن برای ت سعو بو زحمت   اهد افتاد.



 

 

ی اطه اد الیو

7 

های در سحح اپلیکیشن را فراهم میسازیامکان  ملیاد ا بهینو 7ی الیو ADCیک 

کند. تصمیماد را بر اساس اپلیکیشن  کاربر  صفوو داد  شد   ن ع مشخصی از پاسخ ا 

ت اند در ص رد لرام رفتار اپلیکیشن را تغییر کند. حتی می یلی  یرهای دیگر اتخاذ می

ی  اد  می  ا در سحح اپلیکیشن از تهدیداد پیشرفتوت انند با اطهها میADCدهد. 

سازی ا تهدیداد مورام XSS  حمهد SQLاارد بر امنیت شامل حمهد ترری  

 سرایس حفاظت کند.

ی کاربری تجربو

 ارتاایافتو

ADCدهند: افراری کاری فراتر از بازد  مرکر داد  را انجام میی نرمشد های تعریف

ها بو موت ای ی سریع ا  ابل ا تماد داشتو باشد. آنکنند کو کاربر یک تجربوتضمین می

کنند. این ش ند ا هر دفعو آن را بو ص رد سریع ا پی ستو ارسال میاپلیکیشن متصل می

فرم ی بهتری را در رسیدن بو پلتدهد کو بو کاربران تجربوها اااز  میADCبو 

 ها بدهند. عیت کاربر ا سایر ای هیاستج هر  الراماد کاربر ا حتی م 

 آمادهی ایرانی

ت انند آن تن ع   ابلیت های ارسال اپلیکیشن نمیکنند کنندهان بار  دیمی ا کنترلمت ازن

ریری ا کنترل در سحح اپلیکیشن کو در پالس امن اا د دارد را اایجایی   ابلیت برنامو

ش ند کو در هر ای طراحی میافراری بو ه نوی نرمشد های تعریفADCارائو دهند. 

 مویط ابری  م می ا یا  ص صی  مل کنند.

پشتیبانی از 

 دهند ت سعو

ی های ت سعویافتو را در مویطا تصاب ADCدهندهان شما یک تص ر کنید کو ت سعو

نیت سازی موت ا ا اارای ام  مایاس  آفل د  بهینو7ی ها کاربرد الیو  د اارا کنند. آن

ت انند در زمانی ها میی ابرار بو ص رد حاضر ا آماد  در ا تیار دارند. آنرا در یک مجم  و

ی اپلیکیشن را در ا تیار دارد  اپلیکیشن را یکپار و کرد  بخشی از مجم  و ADCکو 

متناسب با کار   د استفاد   ADCت انند از دهندهان شما میا آن را تست کنند. ت سعو



 

 

دهند  پالس امن بو ی ت سعوت انند این کار را با نسخوها میبهتر از همو  آن نمایند. ا

 ص رد رایگان انجام دهند.

 

 مدیر ترافیک مجازی پالس امن 

ها ترین مویطای را برای ارسننال اپلیکیشننن در هسننترد سنناباوپذیری بیمدیر ترافیک مجازی پالس امن مایاس ا انعحاف

برابر  3ت اند کارایی سرار را تا کند. میهای  م می ا ترکیبی فراهم میا همچنین ابری فیریکی ا مجازی شامل مراکر داد 

سرارها را تا  شن  صد تا یت کند ا در  ین حال زمان 05باال ببرد ا  درد اپلیکی سخ را از طری  حافظودر ی نهان های پا

ن فشننار اارد بر زیرسننا ت اپلیکیشننن را از طری  بافر در سننحح پ یا ت ازن بار اهانی مولی ا اهانی کاهش دهد. همچنی

 دهد. ی نهان پ یا کاهش میسازی ا حافظوهای پراتکل ا ا داماد  اب اپلیکیشن مانند فشرد سازیشبکو  بهینو



 

 

 

اپلیکیشن را با بازرسی کامل بار ا اریان م رد بازرسی ا پردازش  رار میمدیر ترافیک مجازی پالس امن   ترافیک  -1شکل 

 دهد. 

 کند:مدیر ترافیک پالس امن موارد زیر را تأمین می

پذیری و قابلیت مقیاس

 اطمینان ارتقایافته

 کنترل و یکپارچگی عملکرد اپلیکیشن یافتهامنیت افزایش

ناظران سهمتی ا  ملکرد  

مشتری را های در  است

ترین سرارها بین سریع

از طری  اداسازی سرار  

نظر کردن از صرف

در  است ا پاسخ  ا تبار 

اظایف سنگین مواسباتی 

را بو هنگام یکپار گی 

موت ای حافظو نهان 

های مدیریت سیاست

ترافیک را با زبان 

Pulse Secure 

Rulebuilder  ا



 

 

کنند. ت زیع می

شدن یکپار و مایاس

اپلیکیشن در برابر 

های پیچید  در شکست

تمامی سح آ موافظت 

 کند. ایجاد می

دهی در  است ا شکل

حفاظتی ترافیک؛ از 

ها حفاظت میاپلیکیشن

همچنین در برابر کند. 

حمهد مستایم  

های نامعتبر یا در  است

های بدشکل ا طغیان

  رابکارانو یا تصادفی. 

HTTP برای بار کاهش

تان یافتو رای زیرسا ت

کند. آفل د آفل د می

TCP بافر ترافیک ا  

کنترل هماهنگی بو 

دهد ها اااز  مییشناپلیک

کو در ااج  ملکرد فعالیت 

 داشتو باشند.  

Pulse Secure 

TrafficScript پیاد

یا  کندسازی می

های اااا را اکستنشن

برای   انین پیچید  

نماید. تجارد ایجاد می

مدیر ترافیک مجازی 

پالس را در مدیریت 

اپلیکیشن م ا د ا 

زیرسا ت هماهنگی را با 

API هایREST 

 کند.هماهنگ می

 



 

 

 

 مدیر  دماد پالس امن ا ارسال اپلیکیشن بو  ن ان یک سرایس -2شکل 

 

 مدیر خدمات پالس امن 

کنید را پردا ت کنید؟ مدیر  دماد پالس امن بو کو بو آن احتیاج ندارید یا از آن اسنننتفاد  نمی ADCی ظرفیت  را هرینو

ستارار  الیسنس شما میدهی ا انداز   دکارسازی ا هایتان یک پردازد. بو هرکدام از اپلیکیشنهیری  دماد ارسال اپلیکیشن 

 دهد.ا تصاب میفرم با تراکم باال ا  ندمتصرفی را در یک پلت ADCی نم نو

ست نم نو ستارار االستیک   اهید ت ان تر کنید تا با تغییراد حجم تر یا ک  کمنفرد را بررگ ADCهای شما با این معماری ا

ساز  دماد ادید  کنترل هرینو سب ا کار ت انمند ش ند. با یک مدل ک سب  ست   اهید هرفت. در اا ع کاری متنا ها را بو د

ساس انداز می شتری ا بر ا شن م سا تی هرینوت انید برای هر اپلیکی شنهیری  شتریان ا اپلیکی سا  کنید ا برای م ها ها را ح

ADC  .بو  ن ان یک سرایس را ارائو کنید 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ایید. ص یرسازی نمها تها ا دستوهای ترافیکی انتها بو انتها را از طری  اپلیکیشنت انید اریانهای هرافیکی میا با تولیل

 کند:مدیر ترافیک پالس امن موارد زیر را تأمین می

 کنترل چابکی قابلیت مقیاس
جویی زیاد در صرفه

 هزینه

پالس امن  ماد  مدیر  د

ی  مر ت اننند  ر ننومی

نو هراران را  ADCی نم 

توت یک منبع مشنننترک 

یر  کننند. منند یریننت  منند

 دماد پالس امن با سحح 

تفنناد  یی از اسننن ی بنناال

ADC  کر داد مر ی در 

شننما ا اسننتارارهای ابری 

کند کو  دماد کمک می

شن  سال اپلیکی  دماد ار

ست  را در  ند د یاو ا در

زمانی کو الزم است مستار 

یدن  مان رسننن تا ز ید  کن

ها ا  دماد بو اپلیکیشننن

ک اهش دهید. ف راً بازار را 

را بر  ADCهننای نم نننو

یا  اسنننناس اپلیکیشنننن 

متصننرف آن ایجاد کنید ا 

ال ی مهاارد سنننرایس 

را با یک  7ی  دماد الیو

شنننند  معمنناری مجننازی

با  هماهنگ کنید ا آن را 

 REST-based یننک

کو ا  ند در شنننب  درتم

 ها یکپار و نمایید.سیستم

یت  مدیر فاد  از  با اسنننت

ظرفیت ا مدل -سنننازمان

اسنننتفاد   منابع را بهینو 

ی مناسننبی را کنید. انداز 

 ADCبننرای  نندمنناد 

سو  انتخا  کنید ا در ماای

نو با  ADCهای با نم 

درصد  05ظرفیت ثابت  تا 

ا یی ها صنننرفودر هرینو

یر  دماد پالس کنید. مد



 

 

ارسنننال اپلیکیشنننن را در 

ها ا با تمامی اپلیکیشنننن

یک مدل منبع مشنننترک 

 مدیریت کنید.

شن د. ها بگیریرا در اپلیکی

نوحتی می ید نم  های ت ان

ADC  را برای  نندمنناد

تدارک سنننریع بل  تر از  

 ببینید.

امن هر نم نننو را دنبننال 

هننای کننرد  ا هننرارش

اسنننتفاد  را برای نظارد  

برنننامننو ینننو  ا  یری هر ر

جاد  یت ای مدد ظرف ند بل

هننا کننند. سننننازمننانمی

ند از این اطه اد می ت ان

نو از هر  برای دریافت هری

یا  کار  حد کسننننب ا  اا

صاحب اپلیکیشن استفاد  

 کنند. 

 

 

 

 های عملیبینش

ری تهای ترافیکی را تص یرسازی کنید ا درک  می اریان

ها ت سننط اپلیکیشننن بدسننت ی مدیریت تراکنشاز نو  

مان برای امع یت سنننناز مدیر های  با ابرار ید.  آاری آار

ی هننای ینی اپلیکیشنننن  اطه نناد د یای دربننار داد 

یان یار های هر اار بو صننن رد آنی در ا ت پلیکیشنننن ا 

مل  عا پالس امن امکان ت مدیر  دماد    اهید داشنننت. 

یان با ار حت  ید های ترافیکی را فراهم کرد  ا میرا ت ان



 

 

ی های داد داشنننب ردهای سنننحح باال ا همچنین اریان

 ارئی را م رد بررسی  رار دهید. 

 

 فایروال اپلیکیشن وب مجازی پالس امن 

پذیر ب د  ا آها  از اپلیکیشننن اسننت  باالترین حفاظت ا  ملکرد را در امنیت فایراال اپلیکیشننن ا  مجازی پالس امن مایاس

ی اپلیکیشننن حفاظت کنید  شنند  ا ناشنننا تو در الیوت انید در برابر حمهد شنننا تودهد. میاپلیکیشننن ا  ا ابری ارائو می

 را ارضا نمایید.  PCI-DSSاطمینان ض ابط سازهاری های   د را امن کنید ا با اپلیکیشن

ست کو در مویط شتیبانی می Amazon AWSهای ابری  م می مانند تنها فایراال کاملی ا سنسپ ص رد الی  ش د ا بو 

 باشد.  اضافو ا یک راهکار پراکسی مستال در دسترس می



 

 

 

ی  ابل اضافو برای مدیر ترافیک مجازی پالس امن در فایراال اپلیکیشن ا  مجازی پالس امن بو ص رد هرینو -3شکل 

 دسترس است. 

 

 های ویژگی برای ردهvADC پالس امن 

vADC  ی سازمانی: ی پیشرفتو ا نسخوی ای هی کلیدی مادار است  نسخوامن پالس در دا رد 

شرفته: شامل آفل د  LBهای ترین  ابلیتیجشامل را ویرایش پی ست کو  سحح TSLیا  SSLا سو  نظارد بر    پایداری ال

هایی ش د ا همچنین شامل  ابلیتمی HTTP/2ا  IPv6ساد  ا پشتیبانی از  TrafficScript Rule Builder دماد  



 

 

ای هسازی با استفاد  از زبان اسکریپت  درتمند پالس امن ا اکستنشنسهمتی مسیر ا سفارشیمانند ت ازن بار اهانی  ترری  

 باشد. اااا می

سازمانی: ( ا سننازهاری WAF(  فایراال اپلیکیشننن ا  )WCOسننازی موت ای ا  )مانند بهینو L7 دماد برتر  ویرایش 

FIPS نماید. را اضنننافو میWCO  های ابر برای اپلیکیشننننبر 4زمان بارهذاری صنننفوو را تاHTML برد ا  باال میWAF 

 کند.کمک می FIPSا  PCI-DSSرا مسداد کرد  ا بو سازهاری با  xSSحمهد 

ای مانند پشنننتیبانی ا بازیابی متمرکر ا های پیشنننرفتوت اند  ابلیتمدیر  دماد پالس امن می های مدیریت سااازمانی:گره

 یکی را مادار نماید. های ترافی اریانهای پیشرفتوتولیل

 پالس امن vADCراهکارهای 

 کامالً یکپارچه یا مستقل 

سختت اند رای یک پلتافراری  الص  مدیر ترافیک مجازی پالس امن میبو  ن ان یک راهکار نرم ش د. یا بو فرم  صب  افراری ن

ی موفظو ی یک نم نویا حت OracleVMیا  VMware  Xen  Microsoft Hyper-V ن ان یک تجهیر مجازی رای 

 نصب نم د.  x86مستایماً رای سرارهای  PXEیا  ISOت ان آن را بو ص رد تص یر  رار هیرد. از س ی دیگر  می

شتیبانیهمچنین می  Amazon Marketplace  Microsoft Azureشد  مانند ت انید آن را رای هر زیرسا ت ابری پ

ت انید از یک کلید الیسنننس سنناد  برای پذیری اسننتارار حداک ر میانعحافمسننتار کنید. برای  Google Cloudفرم ا پلت

 ای هی بدان اثرهذاری رای  دماد استفاد  کنید.  های اضافو ا  ابلیتتغییر  درد  ماژال

ADC به عنوان یک سرویس 

را بو  ADCزیادی از  دماد  کنندهان سرایس ابری کمک کند تا تعدادها ا تأمینمدیر  دماد پالس امن می ت اند بو سازمان

د ا بو دههیری  دماد ارسال اپلیکیشن شما را بو ص رد   دکار انجام میسر ت مستار کنند. استارار  الیسنسینگ ا انداز 



 

 

بو معنای انعحاف باال  سازهاری ف ری ا دهد. این فرم  ندمتصرفی تخصیص میدر یک پلت ADCی  هر اپلیکیشن یک نم نو

 باشد. های مواسباتی برای  دماد  ابل هسترش می ندمتصرفی متراکم با  ابلیت استفاد  از پلت فرم

 

 پالس امن vADC هار را  برای استارار راهکارهای  -4شکل 

 

 پالس امن vADCهای الیسنس برای هرینو -0شکل 

 



 

 

 

 

 


