
 

 

 Pulse Secure Virtual Webو Pulse Secure Virtual Traffuc Managerراهننانن نن   

Application   براAWS 

ی یک توساا هبمیسااب بم کنند، نی( اجرا نیAWSهمی نهم تجمری را روی خدنمت وب آنماو  )همیی که اپلیکیشاا ساامانم 

توانند بم انتخمب هم نیهمی حساامت تجمری و نشااتریم  ح منب کنندز ساامانم راهکمر قوی اننیتی و ارسااما اپلیکیشاا ، اا  ا  

تر کر   توس ه انداای اولیه و همچنی  راحبو اا طریق تسهیل را  GCPی ابری و راهکمرهمیی اا بماار نحصوالت جمنع و آنم  

 جویی کنندزو هزینه صرفهو رشد آیند   ر وقب 
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 مدیر ترافیک مج ز  پ لس امن

را  AWSبو   که راهکمر تواا  بمر  ر  7ی پملس ان ( یک کنترلر ارسما اپلیکیش  الیه vTMندیر ترافیک نجمای پملس ان  )

ند و ویژگیهمراهی نی ید ک ند فشااار  همی پیچ نمن جمی  ا   اسااابز  TrafficScriptسااامای نحتوا و ای  را  ر خو  

TrafficScript ندز کنرای را فراهم نینرای و بیرو ای ترافیک  رو یک ابم  اسکریپب قدرتمند اسب که انکم  کنترا  انه

سب و کمر ، ویرایشپملس  سنس نیهمی را ارائه نیان  به ننظور تأنی  نیماهمی نختلف ک سمعتی الی صورت  دز شون هد که به 

سمانم  ستند و نیهمیی را  ریمفب نیهم ویژگیبنمبرای   شم   ارند و  ر عی  حما  ارای قمبلیب تحرک ه د بم تواننکنند که الان

 یرایش  یگر جمبجم شوندزتغییر الزانمت اا یک ویرایش به یک و

 ف یروال اپلیکیشن وب مج ز  پ لس امن 

بمشاااد که اا پملس ان ( یک نمژوا اصااامفی یم نحصاااوا نسااات ل نی vWAFفمیرواا اپلیکیشااا  وب نجمای پملس ان  )

عمونی،  ی وبهمکنندز ای  نظمرت پویم بمعث اننیب اپلیکیش همی وب  ر برابر تهدیدات ن لوم و نمن لوم نحمفظب نیاپلیکیش 

 شو ز ی اپلیکیش  نیخصوصی و ترکیبی وب  ر الیه

vWAF هد که:هم اجما  نی پملس ان  به سمانم  

 و اسکریپب اا طریق سمیب ح منب کنندز SQLهمی رایج اپلیکیش  نمنند تزریق پذیری ر برابر آسیب -

کند و اجرای نصاار  هم را نحمنب نیURLهم و کند که به صااورت ف ما کوکییک شاانمسااه جلسااه ان  را ایجم  نی -

 کندزسمیب را اعمما نی

 همی فوری را نسبب به حمالت، رفتمر اپلیکیش  و غیر   ریمفب کنند هشدارهم و گزارش -

 همی س ید و سیم  عملکر  را بهبو  بخشندبه نظمرت و یم گیری الگوهمی اپلیکیش  بپر ااند و بم ایجم  لیسب -

 فیزیکی، نجمای، ابری یم ترکیبی گسترش  هندهمی عملیمت را بی  نحیط -

 )استمندار  اننیب  ا   صن ب کمرت پر اخب( را ارضم کنند PCI-DSSالزانمت  -

 



 

 

 

 

 SSL  نشدهع لکرد پاه ن

بماار ویرایش که روی  پملس ان   فمیرواا اپلیکیشااا  وب نجمای  پملس ان  و  ندیر ترافیک نجمای  یدی   ر  AWSهمی تول

ستند، فمقد نحدو یب سترت ه شی   سمانم  SSLهمی تراکن ستندز  سنس ه شی اا ندا الی توانند برای هم نیبه عنوا  بخ

 به یک سرور قدرتمندتر ننت ل کنندز AWSافزار پملس ان  آ  را به سم گی اا افزایش عملکر  نرم

 دهادهویرایش توسعه

د، کننجمای پملس ان  و فمیرواا اپلیکیشاا  وب نجمای پملس ان  را ف ما نی هند تممم کمربر همی ندیر ترافیک حملب توساا ه

ی آانمیشااای و اعمما خواهد شااادز ای  ویرایش برای اسااات م   SSL TPS 100نگمبمیب بر ثمنیه و  1ولی نحدو یب توا  

س ه اید نحیط سماآا خواهد بو  و اا آ  نیهمی تو سهیل ایجم  و آانمیش خدنمت ار ست م    توا  برای ت ش  تولیدی ا اپلیکی

س هنمو ز برای نرم شبز همچنی  ای  ویرایش برای را افزار بم ویرایش تو سی نخواهیم  ا سن نداای ا هند  نیما به هیچ کلید الی

 رو ز به کمر نی AWSشد  اا شرکمی پملس ان   ر همی خریداریهمی  ائمی یم الیسنسالیسنس

 


