
 

 

Pulse Secure Services Director for Enterprise 
 نکات مهم 

 فایجاد خدمات منعطپذیری: مقیاس ADC های بزرگ جمع شود. تواند برای مقیاسبه هنگام نیاز که می 

  :کند.آورد، ظرفیت را با نیاز سازگار میمیخدمات جدید را سریعتر به بازار چابکی 

  :کند.شده هماهنگ میرا درون یک معماری مجازی 7ی خدمات الیهمدیریت و کنترل 

 کند.می منابع را نسبت به ظرفیت سازمان و مدل مصرف بهینهجویی زیاد در هزینه: صرفه 

 نه برای بینش عمیق در جریان های قوی گرافیکی:تحلیل با ابزارهای گرافیکی نوآورا به انتهای ترافیک،  های انتها 

 مدیریت سازمانی. اختیاری ابزارهای

  Pulse Secure Services Director رویکردی جدید در ارسال اپلیکیشن با

ها، تولید محصننوالت، خودکارکردن مشننتریاند. ما برای رسننیدن به ها به کانون تجارت جهانی تبدیل شنندهاکنون اپلیکیشنن  

شنننویی. یک جز کلیدی برای ها متکی میفرآیندهای پشنننتیبانی در تجارت و تقریبان انجام هرگونه کار بحرانی در تجارت به آن

ش  ش  )اپلیکی سال اپلیکی سریع و قابل اعتماد، کنترلر ار شد که به تراکنش( میADCهای  سرعت میبا سترس ها  دهد، در د

ای کنترلی را برای نظارت و مدیریت ترافیک کند، و نقطههای امنیتی را حفظ میرسننناند، سنننیاسنننتبودن را به حداکثر می

 کند.اپلیکیش  ایجاد می

شدهADCبا ای  حال اکثر  ستقرارهای مجازی یا ابری بزرگ طراحی ن ستای آناند: معماریهای موجود در بازار برای ا ها های ای

 های ابری شده است.ها در محیطبودن و زمانبر بودن استقرار و مدیریت آنباعث سنگی  

سیهای جدید و پویایی داریی که گلوگاهبنابرای  نیاز به معماری سطوح باالی اتوما سرعوها را حذف کند و دارای چابکی،   تن و 

گوییی. ( میADCaaSبه عنوان یک خدمت ) ADCرسنننانی باشننند. ما در پالب ام  به آن معماری جدید تباالی خدم

ADCaaS کند که:ای  امکان را برای شما فراهی می 

 را از چند هفته به چند دقیقه کاهش دهید.  ADCزمان تأمی  خدمات  -



 

 

 به وجود آورید. تصرفیی کاربری بهتری را به همراه اصالح در اپلیکیش  و چندتجربه -

 امنیت و عملکرد باالتری را ارائه دهید.دادن، از طریق منزوی کردن و مقیاس -

- ADCهای ی درسننت انتباک کنید و در مقایسننه با نمونههای خود را با اندازهADC  درصنند در  05ظرفیت ثابت تا

 جویی کنید.ها صرفههزینه

شننند فراهی ای  روش جدید یک مجموعه ابزارهای کاملی را برای اسننتقرار سننریع خدمات در هر زمان و هر مکان که نیاز با

ستقر نمود و میرا می ADCهای کند. نمونهمی سرعت و برای توان آنتوان به جای چند هفته، ظرف چند دقیقه م ها را به 

 های اپلیکیش  سازگار نمود.سریع با تغییر حجی کار و بروزرسانی تطابق

 

 



 

 

 

 Pulse Secure Services Director -1شکل 

 های کلیدیویژگی

 ADCی زندگی چرخهمدیریت کامل  -

 رسانی، کاهش زمان تدارک از چند هفته به چند دقیقهسرعت باالتر خدمت -

-  SDN ریزیآماده برای پشتیبانی از برنامه 

 REST APIبا استفاده از  ADCاتوماسیون  -

- ADCی درست به منظور کاهش تدارک بیش از حدهای با اندازه 

 برای تطابق با تغییرات در حجی کاری ADCتبصیص مجدد منابع  -

 ارتقایافته ROIمدل کسب و کار بر مبنای مصرف برای  -

 های قویابزارهای مدیریت سازمانی جامع با تحلیل -

Pulse Secure Services Director کند؟چگونه عمل می 



 

 

Pulse Secure Services Director شما اجازه می ست هزاران به  صورت خودکار فهر را به عنوان  ADCدهد که به 

 مدیریت ترافیک از تأمی ، مستقر، الیسنب، اندازه و مدیریت کنید و ای  کار را با استفاده  "(as-a-serviceخدمت )"مدل 

جدید را برای ضننمنان ای  راهکار یک مدل مصننرف فرم مرکزی ارسننال اپلیکیشنن  انجام دهید. مجازی پالب ام  به عنوان پلت

به  ADCکند که خدمات کند. ای  مدل امکان آن را فراهی میکنند، فراهی میاسنننتفاده می ADCمشنننتریانی که از خدمات 

های شما تناسب داشته باشد. به ای متناسب با تقاضا داشته و با هر کاربردی در مرکز دادهصورت منعطف مقیاس شوند و اندازه

 شود.فراهی می تصرفیتراکی باال، تفکیک کامل و چند هایی باای  ترتیب قابلیت

 دیدن:تدارک Pulse Secure Services Director های منفردی از مدیریت ترافیک مجازی پالب ام  نمونه

های خارجی را در تواند نمونهبیند، و از طرفی دیگر مدیر خدمات میشنننده تدارک میرا در یک محیط مجازی میزبانی

 های شما یا محیط ابری ترکیبی رجیستر کند. مرکز داده

 :شود تا ظرفیت و توانایی هر نمونه را بر اساس نیازهای هر اپلیکیش  هر نمونه به صورت خودکار الیسنب می الیسنس

کند و را مدیریت می vADCهای فهرسنننت نمونه Pulse Secure Services Directorمشنننبص نماید. 

ای  مدیریت فهرست به شما اجازه ظرفیت کلی باشد.  یهشده در محدوددادهبصیصکند که ظرفیت کلی تتضمی  می

 ها تقسیی کنید و مطابق با تغییر تقاضا، منابع را بازتبصیص نمایید. دهد که ظرفیت را بی  تعداد نمونهمی

 گیری:اندازه Pulse Secure Services Director مصننرف را برای های کند و گزارشهر نمونه را دنبال می

توانند از ای  اطالعات برای گرفت  هزینه می هانماید. سنننازمانریزی بلندمدت ظرفیت ایجاد مینظارت و هزینه و برنامه

 از هر واحد کسب و کار یا مالک اپلیکیش  استفاده نمایند. 

 های پشتیبانی قابل اعتماد:گزینه

 پشتیبانی ضروری پالب ام  -

 ز هفته به تبصص پشتیبانی فنی پالب ام ، کاهش زمان رفع مشکلرو 7ساعته و  42دسترسی  -

 سازی عملکرد شبکهی مرکز داده به منظور بهینههمتا در شبکهتأمی  تبصص بی -

 کردن مدیریت از طریق ابزارهای پشتیبانی فنی آنالی ساده -



 

 

 الیسنس منعطف و مطابق با تقاضا

نه یت چرا هزی فاده نمی ADCی ظرف ید و از آن اسنننت ندار یاز  به آن ن که  حالی  ید در  بده ید؟ را   Pulse Secureکن

Services Director،  خرید آورد، بنابرای  نیازی به پیشی خدمات ارسنننالی اپلیکیشننن  را بدسنننت میزنی اندازهگمانهبا

سنب ADCظرفیت  شتید، ظرفیت جدید الی شروع کنید و هر زمان که نیاز دا ست. با مقدار کی  ضافه کنید. با ای  نی داری را ا

ست، کنترل هزینه صرف ا شت:مدل جدید تجارت که بر مبنای م ست خواهید دا ش های هزینهتوانید می ها را در د های اپلیکی

 تبصیص دهید.  ADC-as-a-Serviceمشتری داخلی و خارجی را بر مبنای 

 پذیری سازمانیمقیاس

Pulse Secure Services Director ی های زندگی هزاران نمونهتواند چرخهمیADC  را تحت یک منبع اشننتراکی

ها و اسنننتقرار ابری خود، خدمات ارسنننال در مرکز داده ADCی توانید با یک دید سنننطا باالیی از اسنننتفادهمدیریت کند. می

 های خود و از طریق یک مدل منبع مشترک مدیریت نمایید.سراسر اپلیکیش اپلیکیش  را در 

 ADCتدارک چابک 

ا و هظرف چند دقیقه خدمات ارسال اپلیکیش  را در محل دقیق خود مستقر کنید و بدی  ترتیب زمان عرضه به بازار اپلیکیش 

صرف آن ایجاد کنید، نمونه ADCهای جدید نمونهخدمات جدید را کاهش دهید.  ش  یا مت ساس اپلیکی ها را برای را فوران و بر ا

 تر از قبل تهیه کنید. را برای خدمات سریع ADCهای انتقال خدمات شروع و متوقف کنید، و حتی نمونه

 چندمتصرفی با تراکم باال و تفکیک

چندمتصننرفی را با اندازه و مقیاس های ، محیط Pulse Secure Services Directorتوانید با اسننتفاده از شننما می

ای  مسننأله باعث کاهش پذیری را بر اسنناس اپلیکیشنن  یا متصننرف آن حفظ نمایید. مناسننب ایجاد کنید و همینی  تفکیک

رسنناند. ضننمنان ای  را به حداکثر می ADCگذاری برداری و سننرمایهشننود و بهرهمی "شننلو  یهمسننایه"عملکردی های نگرانی

 شود.مجاور میهای ها بدون اثرگذاری روی اپلیکیش روزرسانیترشدن اجرای بهاسازی خدمات باعث آسانجد



 

 

 ADCخدمات سبک 

Pulse Secure Services Director شتیبانی از طیفی از گزینه ستقرار میبا پ سبک تواند های ا را در  ADCخدمات 

ستقر یک محیط میزبانی مدیریت سوی دیگر، مدیر خدمات مینمایدشده م شده ADCخدمات  تواند. از  ستقر ی خارجی را م

انجام دهد. بدی  ترتیب انعطاف کامل های مقیاس بزرگ بندی را برای اپلیکیش ها نظارت کند و دستهالیسنب کرده و روی آن

 شود. شده حاصل میدر یک مدل خدمات مشترک یا استقرار توزیع

 خودکار خدماتگیری اندازه

Pulse Secure Services Director گاه داده نهپای مامی نمو هداری می ADCهای ای از ت ند و همینی  را نگ ک

را نگهداری  ADCی ردیابی حسابرسی از خدمات مستقرشدهنیز یک  ADCشده به هر مدیر خدمات دادهالیسنب تبصیص

کند یای را تأمی  می یکپارچهکند و سننوابق هزینهرا ثبت می ADCی هر نمونه یهااوج دادهکند و ظرفیت پذیرش و نرخ می

 های مشتری را حساک کنید.های اپلیکیش تا هزینه دهدکه به شما اجازه می



 

 

 

 تبصیص پهنای باند -4شکل 

 

 ها مجموع نمونه -3شکل 



 

 

 های گرافیکی قدرتمندتحلیل

متوجه شوید که واقعان چه چیزی در های ترافیکی خود را به تصویر کشیده و جریان توانیدتر به اپلیکیش  خود میبا نگاهی دقیق

ای نسبت به اپلیکیش کند که دید تازهبا اپلیکیش  تحلیلی اختیاری به شما کمک می مدیر خدمات پالب دادن است.حال روی

های ترافیکی انتها به انتها ایجاد ی جریانای دربارهالعادههای خود به دسننت آورید. ای  اپلیکیشنن  تحلیلی قدرتمند بینش فو 

 نماید. می

های ترافیکی جسننتجو کند که در جریانباشنند، مدیر خدمات به شننما کمک میهای خام نمیکنکاش در کوهی از دادهنیازی به 

 هینه کنید. های خود را بها را مجسی کنید تا فکرهای عملی را توسعه داده و اپلیکیش کنید و آن

 های ترافیکیکردن جریانمجسم

سازی  صویر شما کمک می کند که به ت دید درختی به 

ی جریان آن در آید و نحوهمحلی که ترافیک از آن می

 بپردازید.  ها و سرورهاها، خوشهاپلیکیش 

 
 با یک نگاه

ها به سننرعت متوجه شننوید که کدام یک از اپلیکیشنن 

 دهنددست می های خود را ازSLAعملکرد 

 



 

 

 های عملکردی را مشخص کنیدگلوگاه

سبی گلوگاه ستفاده از چارت نعل ا های عملکردی را با ا

دار تمرکز های مشننکلمشننبص کنید و روی قسننمت

 کنید

 

 
 های ترکیبیچارت

باطی مرتبط شننناخص مارهای ارت به آ های عملکرد را 

بار  هایتان تحتکنید تا ببینید که پاسنننپ اپلیکیشننن 

 چگونه است.

 
 ایزمان بندی میکروثانیه

جستجو کنید تا های خام دادههای منفرد را در تراکنش

 ردیابی اتصال را به طور دقیق انجام دهید.

 



 

 

 

 های مدیریتی سازمانویژگی

های مدیریتمدیریت تعداد زیادی ی را در زمینه ITدهد تا متبصننصننی  مدیر خدمات پالب ابزارهای قدرتمندی به شننما می

توانید متمرکز بوده و بنابرای  می (logging) های قدرتمند گرافیکی و الگینگترافیک یاری کنید. ای  ابزارها شنننامل تحلیل

 های خود داشته باشید. تری از عملکرد تمامی اپلیکیش درک عمیق

ستهقابلیت سازمان در مدیر خدمات از طریق ب ضافههای مدیریتی  ستهاختیاری فعال میی های ا ی شوند. به عنوان مثال یک ب

به مدیر ترافیک بهره ببرد.   45های مدیریت سننازمان تا دهد تا از ویژگیازه میجای به مدیر خدمات اگره 45مدیریت سننازمان 

 ای را با هی تجمیع نمود.های چندگرهتوان بستهمنظور مدیریت استقرارهای با مقیاس بزرگ می

 گرافیکی قدرتمندهای تحلیل

کند تا دریابید که های ترافیکی انتها به انتها به شما کمک میشهودی به منظور ایجاد درک عمیق از جریانهای گرافیکی تحلیل

 توانید مشکالت عملکردی و اپلیکیش  را مشبص نمایید. یابد و میشما جریان می vTMترافیک چگونه در قلمروی 

 های تحلیلیخروجی داده

ای را از مدیران ترافیک اسننتبراج کنید و  با اسننتفاده از اپلیکیشنن  تحلیل داخلی یا توسننط های تحلیلی قویهای دادهجریان

 ها انتقال دهید. مبزن مرکزی دادهها را برای تحلیل و فیلترکردن به یک ی خودتان آنابزارهای استبراج داده

 

 الگینگ متمرکز

ش  برگرفته( log dataهای ثبت )داده سه کنید و  دادهرا های خود از تمامی مدیران ترافیک در تمامی اپلیکی با یکدیگر مقای

 آوری نمایید. جمعبه منظور تحلیل در یک نگاه ها را از هر عضو یک دسته 



 

 

 پشتیبانی یا بازگردانی متمرکز

ها برای هر مدیر ترافیک نمیبه مدیریت پشتیبانیهای پشتیبانی و بازگردانی را به صورت متمرکز تنظیی نمایید. نیازی سیاست

 باشد.

 های احراز هویت متمرکز پروفایل

هایی را برای اعمال در حی  تأمی  مدیران های احراز هویت را به صننورت متمرکز تنظیی نمایید و پروفایلها و سننیاسننتپروفایل

 ترافیک تعریف کنید. 

 الیسنس سازمانی

ند. مدیر کمتفاوتی را به منظور مدیریت کلید الیسنب در کنترلر ارسال اپلیکیش  شما معرفی میمدیر خدمات ام  پالب روش 

 کند:مدیریت میپالب ام  را  vADCی کامل زندگی محصوالت خدمات ام  پالب چرخه

 استقرار -

 الیسنب -

 گیریاندازه -

 مدیریت فهرست -

 نظارت بر عملکرد -

دهد که ظرفیت به صنننورت پویا به الزامات کند و اجازه میرا پیگیری میظرفیت کل پهنای باند مدیر خدمات ام  پالب 

ی الیسنننسننینگ تواند درون مجموعههایی که میهیچ حد ثابتی برای تعداد نمونهتبصننیص یابد.  مجددان حجی کاری برنامه

 قرار بگیرد وجود ندارد. 

دهد و در نتیجه از ها را متناسننب با نیاز میvADCی مناسننب ی اختصنناا اندازهاجازه ADCای  نوآوری جدید در بازار 

ای  گیرد. صننورت می OPEXجویی صننرفه Pulse Secure Services Directorطریق اقدامات خودکار توسننط 



 

 

برای دسنننتیابی به ای  هدف، مدیر خدمات ام  پالب باید عالوه بر شنننود. تر میمسنننأله منجر به مدل الیسننننب منعطف

  داری کند.ر محصول تحت کنترل خود نگهی هنب را دربارهالیسنب، اطالعات الیس

 ی خدماتکنندهالیسنس تأمین

 Pulseخواهند خدمات ارسنننال اپلیکیشننن  را با اسنننتفاده از هایی که میسنننازماندهی دیگر برای یک مدل الیسننننب

Secure Services Director  .ها تأمی که به آن هانای  سننازمامورد فروش مجدد قرار دهند، فراهی شننده اسننت

دهی قرار دارند. لطفان برای تحت یک توافق تأمی  خدمات جداگانه و مدل الیسنننب ،شننودکنندگان خدمات ابری گفته می

 اطالعات بیشتر با مدیر اکانت خود تماس بگیرید. 

  Pulse Secure Services Directorهای پهنای باند پک

 های پهنای باند پک

Pulse Secure Services Director ای از پهنای باند کند و یک مجموعههای پهنای باند را معرفی میی پکایده

ی مستقرشده یک سهمی شود و هر نمونهپهنای باند پایه به ای  مجموعه اضافه می نماید. هر پکِقابل استقرار را تأمی  می

ستفاده شت. از آن را برای ا شته هر پهنای ی انحصاری خواهد دا شبصی ارتباط دا سنب مدیر خدمات م باند باید با یک الی

های در صورتی که مدیر خدمات شکست ببورد، پکای از مدیران خدمات مورد استفاده قرار گیرد. تواند در دستهباشد و می

های مدیر ترافیک زهانداهر ترکیبی از ماند. پهنای باند مرتبط با مدیر تا زمانی که دسننته در دسننترس باشنند، معتبر باقی می

های پهنای باند خریداری تواند مسننتقر گردد. تنها حد موجود شننامل مجموع ظرفیت توان قابل اسننتقرار بوده که با پکمی

شما میگردد. شده تعیی  می ست که  حدود کلی های مدیر ترافیک را تحت توانید تعداد نامحدودی از نمونهای  بدان معنا

 در نظر بگیرید.شده پهنای باند الیسنب



 

 

ستفاده از پکمی ضافه، ظرفیت موجود خود را افزایش دهید. توانید با ا شما انعطافهای پهنای باند ا پذیری پالب ام  برای 

سان پکبه وجود می شت و میهای پهنای باند را به عنوان پکآورد و نیازی به خرید ظرفیت یک توانید های پایه نبواهید دا

 های مدیریت ترافیکی اضافه کنید که نیازشان دارید. را فقط به نمونه هاظرفیت و قابلیت

 های ویژگیرده

Pulse Secure Services Director ی ویژگی قابل دسننترس عالوه بر پک پهنای باند اسننتاندارد پایه، در دو رده

ها به شننود و هرکدام آنایجاد میی ویژگی های منبع برای هر ردهمجموعهسننازمانی. پیشننرفته و ویرایش  ویرایشاسننت: 

تواند از یک نوع فقط می ADCی یابد. با ای  حال هر نمونهکه الزم باشننند اختصننناا می ADCهای هرتعدادی از نمونه

 توانند ادغام یا ترکیب شوند. منبع منتج شود و ای  منابع نمی

شرفته: ویرایش شامل آفلود  LBهای تری  قابلیتشامل رایج پی ست که  سطا TSLیا  SSLا سه، نظارت بر  ، پایداری جل

هایی شود و همینی  شامل قابلیتمی HTTP/2و  IPv6ساده و پشتیبانی از  TrafficScript Rule Builderخدمات، 

های ش و اکستن سازی با استفاده از زبان اسکریپت قدرتمند پالب ام مانند توازن بار جهانی، تزریق سالمتی ریشه و سفارشی

 باشد. جاوا می

سازمانی: ( و سننازگاری WAF(، فایروال اپلیکیشنن  وک )WCOسننازی محتوای وک )مانند بهینه L7خدمات برتر  ویرایش 

FIPS نماید. را اضافه می 

تواند به عنوان یک پالب ام  می vWAFهای پهنای باند مستقل ارائه شود. مثالن پک تواند به عنوانها میضمنان برخی از قابلیت

 اضافی نیاز ندارند، ایجاد امنیت نماید.  ADCهایی که به قابلیت ی جداگانه به کارگرفته شود تا در اپلیکیش نمونه

 های ویژگیمثالی از رده

سه پک پهنای باند مبتلف را خریداری  vADCهای های پهنای باند به نمونهبه منظور تجسی تبصیص پک صور کنید که ما  ت

 های زیر را ایجاد نماییی:ایی تا مجموعهکرده



 

 

 "پیشرفته vADC"گیگابایت بر ثانیه ظرفیت  45 -

 "سازمانی vADC"گیگابایت بر ثانیه ظرفیت  15 -

 "WAF"گیگابایت بر ثانیه ظرفیت  0 -

 کنیی:های زیر را مستقر خواهیی نمونهو اکنون می

 "پیشرفته"گیگابایت بر ثانیه  2تا  2 -

 "سازمانی"گیگابایت بر ثانیه  4تا  4 -

 "WAF"گیگابایت بر ثانیه  2تا  2 -

صاا ای  نمونه شرفته"گیگابایت بر ثانیه  2ها، ما هنوز دارای ظرفیت پب از اخت  "سازمانی"گیگابایت بر ثانیه  6و ظرفیت  "پی

ی موجود اختصاا یابد تواند به یک نمونهمانده دارد که میط یک گیگابایت باقیفق vWAFی مجموعهبرای تبصیص هستیی. 

 ی ظرفیت موجود(. تر را ایجاد کند )تا اندازهکوچک WAFی یا تعدادی نمونه

 



 

 

 vTMهای ی الیسنب مستقرشده در نمونهسه مجموعه -2شکل 

 Pulse Secure Services Directorهای ویژگی رده

سازمانی های پهنای باند و دو ردهام  پالب در طیفی از پکمدیر خدمات  شرفته و ویرایش  شامل ویرایش پی ی ویژگی کلیدی 

 باشد. در دسترس می

شرفته: ویرایش شامل آفلود  LBهای تری  قابلیتشامل رایج پی ست که  سطا TSLیا  SSLا سه، نظارت بر  ، پایداری جل

هایی شود و همینی  شامل قابلیتمی HTTP/2و  IPv6ساده و پشتیبانی از  TrafficScript Rule Builderخدمات، 

ای هسازی با استفاده از زبان اسکریپت قدرتمند پالب ام  و اکستنش مانند توازن بار جهانی، تزریق سالمتی ریشه و سفارشی

 باشد. جاوا می

سازمانی: ( و سننازگاری WAF(، فایروال اپلیکیشنن  وک )WCOسننازی محتوای وک )مانند بهینه L7خدمات برتر  ویرایش 

FIPS نماید. را اضافه می 

 های پهنای باند مدیر خدمات با ظرفیت منعطفپک

 گیگ 45گیگ        0گیگ       4 قدرت

SSL/TLS TPS بدون سرپوش 

 های پیشرفته یا سازمانیانتباک از بی  ویرایش کاربرد

 افزاری یا مجازینرمانتباک از بی  تجهیزات  مدل استقرار

 انتباک از بی  دائمی یا اشتراکی نوع الیسنب

سازمانی:قابلیت ای به مدیر گره 45شننود. مثالن یک پک مدیریت سننازمانی های اضننافه فعال میاز طریق پک های مدیریت 

ذخیره شنننود تا امکان مدیریت تواند ی متعدد میهای گرهمدیر ترافیک را مدیریت کند. پک 45دهد که تا خدمات اجازه می

 مقیاس فراهی شود. استقرارهای بزرگ



 

 

 ی مدیریت برای استقرارهای سازمانی کوچک در مدیر خدمات وجود دارد.دو گره

 Pulse Secure Services Directorماتریب کاربرد 

 ویرایش سازمانی ویرایش پیشرفته کاربرد
ابزارهای مدیریت 

 سازمانی

vTM بلی بلی ام  پالب - 

 - بلی بلی مدیر خدمات ام  پالب

 - بلی بلی توازن بار

 - بلی بلی HTTP/2پشتیانی از 

 - بلی بلی ی محتواریشه

 - بلی بلی نظارت سالمتی

Simple 

TrafcScript Rule 

Builder 

 - بلی بلی

 - بلی بلی SSL/TLSآفلود 

 - بلی بلی HTTPسازی فشرده

 - بلی بلی سیستی رویداد و اقدام

 - بلی بلی حفاظت خدمات

 - بلی بلی نمودارهای فعالیت

 - بلی بلی HTTPکشینگ 

 - بلی بلی مقیاس خودکار

 - بلی بلی XMLی تجزیه



 

 

 - بلی بلی مدیریت پهنای باند

 - بلی بلی دهی نرخشکل

 - بلی بلی نظارت بر سطا خدمات

 - بلی بلی اسکریپت ترافیک

 - بلی بلی های جاوااکستنش 

 - بلی بلی مدیر چند سایتی

 - بلی بلی توازن بار جهانی

 - بلی بلی تزریق سالمتی ریشه

 - بلی  - ی وکدهندهبیان شتاک

 - بلی  - ی وکدهندهشتاک

 - بلی  - فایروال اپلیکیش  وک

 - بلی  - احراز هویت سازمان

FIPS -  بلی - 

 بلی  -  - ی اپلیکیش خروجی داده

 بلی  -  - الگینگ متمرکز

پشتیبانی یا بازیابی 

 متمرکز
 بلی  -  -

های احراز هویت پروفایل

 متمرکز
 بلی  -  -

 بلی  -  - الگینگ متمرکز

 



 

 

 Pulse Secure Services Directorتوضیحات دیگر الیسنسینگ برای 

 توصیف توضیح الیسنس

 کلیدهای الیسنب محصول

سنب سرویبالی ست برای های پهنای باند ممک  های تولیدی و پکهای مدیر  ا

ند به صنننورت ترافیک تولیدی مورد اسنننتفاده قرار گیرند و پک با های پهنای 

ستفاده می شود. با ای  حال خدمات انحصاری با الیسنب مدیر خدمات مربوطه ا

vADC ِمناسب به هیچ طرف  ممک  است به صورت مستقیی و بدون الیسنب

اس بگیرید. تمامی سننومی فروخته نشننود. برای اطالعات بیشننتر با پالب ام  تم

 ی الیسنب کاربر نهایی پالب ام  قرار دارد. ها تحت توافقنامهالیسنب

 کلیدهای الیسنب ارزیابی

به یک کلید  Pulse Secure Services Directorارزیابی یا امتحان 

های پهنای باند برای مدیر ترافیک و هرگونه پکالیسننننب مدیر خدمات و پک

ضافی نیاز  سنب ارزیابی نمیهای ویژگی ا  تواند برای پردازشدارد. کلیدهای الی

 ترافیک تولیدی مورد استفاده قرار گیرد. 

 های دائمیالیسنب

کند که های دائمی یک کلید الیسنب دائمی )بدون انقضا( را تأمی  میالیسنب

سنبتواند تا محدودهمی ستفاده قرار گیرد. ی الی افزاری ارتقاهای نرمشده مورد ا

ی پشتیبانی با پرداخت یک هزینه ،شودپشتیبانی مشمول الیسنب دائمی نمی و

 استفاده نمود. توان از آن ساالنه می

 های اشتراکیالیسنب

ی زمانی مورد افزار برای یک دورهدهد که نرمهای اشننتراکی اجازه میالیسنننب

های الیسنننبی اشننتراک نیاز دارد. اسننتفاده قرار گیرد و به یک پرداخت هزینه

 ی اشتراک دارند. اشتراکی نیاز به پشتیبانی و نگهداری در دوره

 دسترسی باال
Pulse Secure Services Director تواند برای دسترسی باال مورد می

های پهنای باند با کند که تمامی پکتوصنننیه میاسنننتفاده قرار گیرد. پالب ام  



 

 

کلید الیسنننب یک مدیر خدمات منفرد موجود در دسننته مرتبط باشنند. اگر آن 

شود، تا زمانی که مدیر خدمات  سترس خارج  صورت موقت از د مدیر خدمات به 

شد، یک پک پهنای باند مرتبط همینان دارای اعتبار خواهد  سته با ضوی از د ع

 بود. 

 الزامات تأخیر

گیری، نظارت(، مدیر ها مورد نیاز باشنند )اسننتقرار، اندازهگیزمانی که تمامی ویژ

ثانیه یا کمتر و میلی 15های شننبکه با تأخیر خدمات ام  پالب احتیاج به لینک

 0555های تا مگابایت بر ثانیه یا بیشننتر دارد تا اینکه از مقیاس 155پهنای باند 

 نمونه پشتیبانی کند. 

خارجی الیسنبهای نمونهالیسنب نمونه )به صورت خالص برای  در صورتی که

میلی 255های شننبکه با تأخیرمورد اسننتفاده قرار گیرد، مدیر خدمات به لینک (

 نمونه پشتیبانی کند. 0555های تا ثانیه یا کمتر نیاز دارد تا اینکه از مقیاس

 مهلت اضافی

به صورت موقت از  Pulse Secure Services Directorدر صورتی که 

ی مهلت اضافی شده وارد یک دورهدسترس خارج شود، مدیران ترافیک الیسنب

صورتی که نمونهمی شوند شوند. در  ستارت  شده و ری های مدیر ترافیک متوقف 

ست(، نمونه شک ستارت)به دلیل یک  ضافی شده وارد یک دورههای ری ی مهلت ا

یسنننسننینگ در دسننترس قرار گیرد. شننوند تا اینکه یک مدیر خدمات برای المی

 ای  مسننتقر شننود تا از HAی شننود که مدیر خدمات در یک دسننتهتوصننیه می

در صننورتی که بدون وجود هیچ مدیر خدماتی برای وضننعیت جلوگیری شننود. 

ی مهلت اضافه میها وارد دورهها به کار خود ادامه دهند، آنالیسنسینگ، نمونه

ی مهلت های الیسنننب خود را تا زمانیکه دورهویژگیهفته( و  6شننوند )معموالن 

شود حفظ می ضافی تمام  سنب خود را از دست میا دهند کنند و پب از آن الی

 گردند(.دهنده بر می)و به حالت توسعه



 

 

های حالت توسعهنمونه

 دهنده

در صننورتی که یک مدیر ترافیک یک کلید الیسنننب معتبر نداشننته باشنند، در 

توجه داشننته باشننید که حالت اما کند. شننروع به کار می "هندهدحالت توسننعه"

شوند در دهنده برای مدیران ترافیکی که توسط مدیر خدمات مدیریت میتوسعه

 ای برای خود مدیر خدمات وجود ندارد. دهندهدسترس نبوده و هیچ حالت توسعه

سعهنمونه صورت دهنده میهای مدیر ترافیک حالت تو ستقل و بدون توانند به  م

های با ظرفیت کی مدیر کمک از مدیر خدمات مستقر شوند. از طرفی دیگر نمونه

ستفاده کرده و میای ارائهدانه ترافیک از حالت سط مدیر خدمات ا توانند شده تو

تأمی  کنند. یک پک یک نمونه پایی  را در خور محیط آزمایش  با ظرفیت  ی 

ند  با یه 0پهنای  ثان یت بر  با تا منفرد می یگیگا تدارک  ند برای  مدیر  0555توا

مگابایت بر ثانیه برای هرکدام مورد اسننتفاده قرار  1ی ترافیک مسننتقل و با اندازه

 گیرد.

 حدود عملکرد

توان از شننود و میحداکثر ظرفیت هر مدیر ترافیک در زمان اسننتقرار تنظیی می

زمانی اسننتفاده نمود. مدیر خدمات برای اصننالح عملکرد هر مدیر ترافیک در هر 

ها( پب از شنننونده )در تمامی جهتبندی عملکرد روی پهنای باند خارجدرجه

شرده سط مدیر محدودیت نمونهگردد. سازی محتوا اعمال میف های مدیر که تو

ی پهنای باند مسننتقرشنده تا اندازه SSLشننوند در عملکرد خدمات مدیریت می

 شود. برداشته می

صی و تا حدود زیادی از ظرفیت پهنای تا زمانی که  شب ترافیک در مدت زمان م

صال ست ها قطع نمیباند فراتر نرود، ات شبص به میزانی ا شود. ای  مدت زمان م

ای نتواند قبل از به پایان رسیدن زمان خروج مشتری یا سرور ارسال که هیچ داده

 ن کامالن مشننبصافزار میزبای عملکرد مطلوک باید سننبتشننود. به منظور ارائه

 شده باشد. 



 

 

 شدههای منقضیالیسنب

های پالب ام  دارای یک شوند. سایر الیسنبهای موقتی منقضی نمیالیسنب

تاریپ انقضننا هسننتند. وقتی که تاریپ انقضننای یک پک پهنای باند بگذرد، باید 

پک کافی در  باقیظرفیت  ند  با مامی های پهنای  به ت تا  باشننند  نده موجود  ما

شد، نمونه شته با صورتی که ظرفیت وجود ندا سرویب دهد. در  های مستقرشده 

 شوند. ها وارد حالت بدون الیسنب میتمامی نمونه

های های بدون هزینه که توسنننط پالب ام  برای اسنننتفادهسنننایر الیسننننب

شند شوند نیز میغیرتولیدی ارائه می شته با توانند با حالت بدون هزینه ادامه دا

 دهنده را منقضی کند. ی توسعهی برنامهلب ام  الیسنب مربوطهمگر اینکه پا

 

 برای سازمان  Pulse Secure Services Directorالزامات دستگاه: 

های مدیر تواند از نمونهافزار و تجهیزات مجازی در دسنننترس بوده و مدیر خدمات میمدیر خدمات پالب به صنننورت نرم

سیعترافیک مجازی پالب که در یک بازه شدهفرمتری از پلتی و صورتی ای  اتفا  ها میزبانی  شتیبانی کند. البته در  اند، پ

 افتد که اتصال شبکه جهت پشتیبانی از مدیریت و ارتباط فراهی باشد. می

شتیبانی کند. ای  حای دادهتواند از یک موتور تحلیل خارجی برای ارائهضمنان، مدیر خدمات پالب می ش  پ ت لهای اپلیکی

 باشد. اختیاری بود و فقط برای پشتیبانی از اپلیکیش  تحلیل مورد نیاز می

Pulse Secure Services Directorتجهیزات مجازی : 

 VMware vSphere ESXi هایپرویزور

5.0/5.1/5.5/6.0 

QEMU/KVM (RHEL/CentOS 6.x, 

7.x; Ubuntu 14.04)) 



 

 

 MySQL 5.5, MySQL 5.6 پایگاه داده

(recommended) 
 SMTP سایر خدمات

 vCPU 4 یوپیافزار پیشنهادی : سیسبت

 8GB افزار پیشنهادی: حداقل حافظهسبت

 46GB افزار پیشنهادی: حداقل فضای دیسکسبت

 

 موتور تحلیل

 Splunk 6.x with large disk capacity موتور تحلیلی )اختیاری(
صورتی الزم می شد که از تنها در   اپلیکیش  تحلیل وبا

 خروجی داده استفاده شود

یا  4/17ی )خروجی داده به مدیر ترافیک پالب نسننبه

 باالتر نیاز دارد(

 

Pulse Secure Services Directorتجهیزات مجازی : 

 Ubuntu 14.04 (x86_64) سیستی عامل

RHEL/CentOS 6 (x86_64) 
 MySQL 5.5, MySQL 5.6 پایگاه داده

(recommended) 
 SMTP سایر خدمات

 Intel Xeon / AMD Opteron یوپیافزار پیشنهادی : سیسبت

 2GB افزار پیشنهادی: حداقل حافظهسبت



 

 

 گیریهای اندازهبعالوه فضای اضافی برای الگ 10GB افزار پیشنهادی: حداقل فضای دیسکسبت

 شدهگیریهای اندازهبسته به تعداد نمونه

 

 شدهمدیریت vTMهای نمونه

های شنننده برای نمونهسنننیسنننتی عامل پشنننتیبانی

 شدهمدیریت

Ubuntu 14.04 (x86_64) 

CentOS 6.5 (x86_64) 

های شنننده برای نمونهسنننیسنننتی عامل پشنننتیبانی

 شده خارجیمدیریت

 یشدههای مدیریتهای عامل برای نمونهسایر سیستی

شتیبانی می شیت خارجی پ شود. برای جزئیات به دیتا

مدیر ترافیک پالب مراجعه کنید. )نیاز به مدیر ترافیک 

 یا باالتر دارد(. 0/9ی پالب نسبه

 

 


