
 

 

 Pulse secure Virtual Web و Pulse Secure Virtual Traffic Managerراهنمای الیسنس 

Application Firewall  فرم برای پلتGoogle Cloud 

ی یک راهکار قوی بایست با توسعهمی ،دنکنکلود اجرا میفرم گوگل مهم تجاری را روی پلتهای هایی که اپلیکیشنسازمان

توانند با انتخاب محصوالت جامع ها میهای حساس تجاری و مشتریان حفاظت کنند. سازمانامنیتی و ارسال اپلیکیشن، از داده

در  آیندهکردن توسعه و رشد  تراندازی اولیه و همچنین راحتو از طریق تسهیل راه GCPی ابری و راهکارهایی از بازار و آماده

 جویی کنند.وقت و هزینه صرفه
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 مدیر ترافیک مجازی پالس امن

فرم بوده که راهکار توازن بار در پلت 7ی پالس امن( یک کنترلر ارسال اپلیکیشن الیه vTMمدیر ترافیک مجازی پالس امن )

را در خود جای داده است.  TrafficScriptسازی محتوا و ای مانند فشردههای پیچیدهکند و ویژگیگوگل کلود را همراهی می

TrafficScript ند. کمرزی را فراهم میمرزی و بیرونی ترافیک درونایک زبان اسکریپت قدرتمند است که امکان کنترل دانه

د. شونساعتی الیسنس می که به صورتدهد های را ارائه میپالس امن به منظور تأمین نیازهای مختلف کسب و کار ، ویرایش

د با تواننهستند و میکنند که الزمشان دارند و در عین حال دارای قابلیت تحرک دریافت میهایی را ها ویژگیبنابراین سازمان

 تغییر الزامات از یک ویرایش به یک ویرایش دیگر جابجا شوند.

 فایروال اپلیکیشن وب مجازی پالس امن 

 هایاز اپلیکیشنباشد که اصافی یا محصول مستقل میپالس امن( یک ماژول  vWAFفایروال اپلیکیشن وب مجازی پالس امن )

های وب عمومی، خصوصی و این نظارت پویا باعث امنیت اپلیکیشنکنند. نامعلوم محافظت میوب در برابر تهدیدات معلوم و 

 شود. ی اپلیکیشن میترکیبی وب در الیه

vWAF دهد که:ها اجازه مینپالس امن به سازما 

 و اسکریپت از طریق سایت حفاظت کنند. SQLهای رایج اپلیکیشن مانند تزریق پذیریدر برابر آسیب -

کند و اجرای مصرف سایت ها را محاظت میURLها و کوکیکند که به صورت فعال شناسه جلسه امن را ایجاد مییک  -

 کند.را اعمال می

 های فوری را نسبت به حمالت، رفتار اپلیکیشن و غیره دریافت کنند هشدارها و گزارش -

 ی سفید و سیاه عملکرد را بهبود بخشندهابه نظارت و یادگیری الگوهای اپلیکیشن بپردازند و با ایجاد لیست -

 های فیزیکی، مجازی، ابری یا ترکیبی گسترش دهندعملیات را بین محیط -

 )استاندارد امنیت داده صنعت کارت پرداخت( را ارضا کنند PCI-DSSالزامات  -

 SSLی نشدهعملکرد پنهان



 

 

در  فرم گوگل کلوداپلیکیشن وب مجازی پالس امن که روی پلتمدیر ترافیک مجازی پالس امن و فایروال تولیدی های ویرایش

توانند برای افزایش ها میسازمانبه عنوان بخشی از مدل الیسنس هستند.  SSLهای تراکنشی دسترس هستند، فاقد محدودیت

 د.فرم گوگل کلود به یک سرور قدرتمندتر منتقل کننافزار پالس امن آن را به سادگی از پلتعملکرد نرم

 دهندهویرایش توسعه

د، کندهند تمام کاربردهای مدیر ترافیک مجازی پالس امن و فایروال اپلیکیشن وب مجازی پالس امن را فعال میحالت توسعه

های ی آزمایشی و محیطاعمال خواهد شد. این ویرایش برای استفاده SSL TPS 100مگابایت بر ثانیه و  1ولی محدودیت توان 

توان برای تسهیل ایجاد و آزمایش خدمات ارسال اپلیکیشن تولیدی استفاده نمود. برای آل خواهد بود و از آن میتوسعه ایده

 یم داشت. دهنده نیاز به هیچ کلید الیسنسی نخواهافزار با ویرایش توسعهنرم

 

 


