
 

 

Pulse Secure Virtual Traffic Manager 

 های خود را به دست بگیریدکنترل اپلیکیشن

شدن، پراکندهبا پیچیده شدن و مجازیتر شدن محیطتر سازمانتر  شن،  شکالت خدمات مبتنی بر ها های اپلیکی به منظور حل م

 تری از ابزارها دارند. ی وسیعنیاز به یک مجموعهوب، 

ی با که برای ارسال سریعتر، تجربه ( بودهADCافزار )مدیر ترافیک مجازی پالس امن یک کنترلر ارسال اپلیکیشن مبتنی بر نرم

سایت سی قابل اطمینان به وب ستر شنهای عملکرد باالی کاربر و د صی یا عمومی و اپلیکی سازمانی )در ابری عمومی، خصو های 

 رساند. طراحی شده است و در عین حال بازده و ظرفیت سرورهای وب و اپلیکیشن را به حداکثر می محیط مجازی اجرا شوند(

 های سریع، ایمن و در دسترسارسال اپلیکیشن

کند. ی کسددو و کار را دشددوار میریزی برای رشددد نیندهبرنامهترافیک وب دائماً در حال تغییر بوده و اوج و فرودهایی دارد که 

افزاری منحصدددر به فرد و با عملکرد باال بوده که در عین حال متحرم، منعو  و مدیر ترافیک مجازی پالس امن یک راهکار نرم

های فرمار امکان ظرفیت مقیاس مقرون بصدددرفه را فراهر کرده و در صدددورت نیاز بین پلتباشدددد. این راهکقابل مقیاس می

شدهسخت ستقر شبکه، بهینهمی جابجا نیز افزاری و م سوح  های پروتکل و اقدامات خاص سازیکند. همچنین با بافرینگ در 

شود، یکاهد. نتیجه اینکه از تأخیر کاسته ممی سازی پویا و کشینگ از فشار وارد بر زیرساخت اپلیکیشناپلیکیشن مانند فشرده

 ود. شکند و سووح خدمات برای هر کاربر انتهایی بهینه میدر دسترس بودن بهبود پیدا میامکان شود، ظرفیت بیشتر می

 تر، بهینه و امن کنیدهای خود را سریعاپلیکیشن

 شودوری باالتر میبهره ها که منجر به رضایت باالتر مشتری وتسریع و بهبود اپلیکیشن -

ها به منظور ارضدددای نیازهای متغیر کردن اپلیکیشدددنها از طریق مدیریت منعو  ظرفیت و بزرگ و کوچککاهش هزینه -

 ترافیک

 های ابری در کنار حفظ عملکرد و امنیتکسو منفعت از مزایای مالی استفاده از فناوری -

 های اپلیکیشنیپذیرحمالت شبکه و رفع مشکالت و نسیو ها در برابر تهدیدات خارجی وحفاظت از اپلیکیشن -



 

 

 ADCتر از راهکارهای برابر سریع 01ها و خدمات جدید تا ی اپلیکیشنتوسعه -

 

 

 

 ویژگی کلیدی

 هوشمندتوازن بار  -

 تسریع اپلیکیشن -

 سازی پویای محتواذخیره -

- SSL سازی نفلود و فشرده 

 نظارت در سوح خدمات -

 توازن بار جهانی -

 مدیریت پهنای باند -

 انفجار و توازن ابری -

 REST APIاتوماسیون خدمات با استفاده از  -

 برای ارسال اپلیکیشن NFVتجهیزات  -

 های پشتیبانی قابل اعتمادگزینه

 پشتیبانی ضروری پالس امن

 روز هفته به متخصصین پشتیبانی فنی پالس امن، کاهش زمان رفع مشکل 7ساعته و  42دسترسی  -

 کردن عملکرد شبکهها به منظور بهینهی دادهنظیر در مرکز شبکهبی ایجاد تخصص -

 سازی مدیریت از طریق ابزارهای پشتیبانی ننالین فنیساده -



 

 

 

 Javaهای یا اکستنشن TrafcScriptتواند از طریق های پیشرفته در مدیر ترافیک مجازی پالس امن میقابلیت -0شکل 

 بهبود یابد

 

 کند؟پالس امن چگونه کار میمدیر ترافیک مجازی 

سی و جاری شن را از طریق بازر سی و پردازش مدیر ترافیک مجازی پالس امن، ترافیک اپلیکی سازی با ظرفیت کامل مورد بازر

ها در کند که درخواسددتسددازی تیددمین میهای بهینهشددوند، طیفی از فناوریها دریافت میوقتی درخواسددتدهد. قرار می

سو شن ارائه منا سرورهای وب و اپلیکی سخ گردند.ترین حالت به  شنپا شردهمی های اپلیکی سرعت  تواند ف شود و با  و ذخیره 

 سددازی،ی بهینهنحوه TrafcScriptی شدددهجاسدداز افزارنرمبهینه به مشددتری بازگردد و همزمان منابع را در سددرور نزاد کند. 



 

 

تواند با اسدددتفاده از همچنین قوانین مدیریت ترافیک نیز می کند.کنترل میهای منفرد را مسدددیریابی و تبدیل درخواسدددت

 های جاوا ایجاد شود. اکستنشن

ا ی قدرتمندی رمدیر ترافیک مجازی پالس امن شدددامل یک رابط مدیریتی مبتنی بر وب بوده که واکنش و تحلیل و تاریخچه

ته یک در دسددد تبرای تراف پالس امن  جازی  یک م مدیر تراف ند. از طرفی دیگر میأمین میهای  ، RESTهای توان از رابطک

SOAP  وSNMP های مدیریت راه دور و نظارت رویداد در اتوماسدددیون اسدددتقرار برای ادغام راهکار با چارچوبADC ،

 های سلفر سرویس مشتری استفاده نمود. پیکربندی و ادغام با پرتال

 ی سریعتر خدمات جدید به بازارارائه

ADC ها کاربردهای کلیدی مانند امنیت، احراز هویت متمرکز، فرم اپلیکیشدددن مدرن هسدددتند. ننیک بخش مهمی از پلتها

شندهی به رتبه و نوبتشکل شتیبانی از اپلیکی صالح محتوا را برای پ ایی هها همچنین از عملیاتکنند. ننها فراهر میدهی و ا

سرورهای جدید، ارتقای جل سلمانند معرفی تدریجی  شن و نزمایش سه بین ن شتیبانی می A/Bهای اپلیکی های کنند. قابلیتپ

جازی کند. مدیر ترافیک مبینی کمک میبا عملکرد قابل پیشو ها ها نیز به ارسددال قابل اعتماد اپلیکیشددننظارت و رفع باگ نن

ی مدیریت ترافیک فراهر برای نحوهبوده که کنترل دقیقی را  TrafficScriptنویسدددی افزار اسدددکری تپالس امن شدددامل نرم

ی ی مرسوم یا راهکارهاشود و نسبت به شبکهدهندگان اپلیکیشن طراحی میبا در نظرگرفتن توسعه TrafficScriptکند.  می

حلیل ت، مدیر ترافیک مجازی پالس امنهمچنین  کند.کارایی نن را باالتر برده و اسددتفاده از نن را تسددهیل می ،مبتنی بر رویداد

 کند. ارائه می ADCگرافیکی و ابزارهای مدیریتی را برای کنترل ساختار کامل 



 

 

 

 دهدرا می ADCکنترل کامل روی محیط امکان مدیریت قدرتمند اپلیکیشن و ابزارهای قابلیت رویت که به کاربران  -4شکل 

 

 

 

 ی ویژگیخالصه

vADC ی سازمانی: ی پیشرفته و نسخهنسخهی ویژگی کلیدی مقدور است، امن پالس در دو رده 



 

 

شرفته: ویرایش شامل نفلود  LBهای ترین قابلیتشامل رایج پی ست که  سوح TSLیا  SSLا سه، نظارت بر  ، پایداری جل

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

ای هسازی با استفاده از زبان اسکری ت قدرتمند پالس امن و اکستنشنو سفارشی مسیرمانند توازن بار جهانی، تزریق سالمتی 

 باشد. جاوا می

سازمانی: ( و سددازگاری WAF(، فایروال اپلیکیشددن وب )WCOسددازی محتوای وب )مانند بهینه L7خدمات برتر  ویرایش 

FIPS نماید. را اضافه می 

 ی پیشرفتههای نسخهویژگی

 توازن بار

شاخصها و روشتواند از الگوریترمدیر ترافیک مجازی پالس امن می ساس  ستفاده نماید و بار را بر ا های مختل  های متنوعی ا

هداری توانند برای نگسرورها میهای با مشخصات باالتر بفرستد(. های بیشتری را به ماشینتواند درخواستمتوازن کند )مثالً می

 راحت و سرویس بدون تداخل تخلیه شوند. مشتری هرگز نباید شکست سرور را مشاهده کند.

 HTTP/2پشتیبانی از 

باشد. می HTTP/1.1یک ارتقای چشمگیر نسبت به  HTTP/2 .HTTP/2با پشتیبانی از اتصاالت و تر صفحات وب سریع

صال مدیر ترافیک می صورت خودکار یک ات شتری برقرار کند. با روش HTTP/2تواند به  ستجوگر وب م هایی همچون را با ج

شرده صفحه و ف ست  صال، ترکیو درخوا شترام ات صفحهسازی عنوان میا شید. توان زمان بارگذاری  برای ی وب را بهبود بخ

HTMLن توان از نی وب پالس امن مقدور بوده و میکنندهتسریعسازی محتوای وب نیز ماژول اضافی تر و بهینههای پیشرفته

 های منفرد استفاده نمود. سازی سفارشی برای اپلیکیشنهای بهینهبرای ایجاد پروفیل

 مسیریابی محتوا



 

 

سیاست صمیراز مدیر ترافیک مجاز پالس امن برای اعمال  سیریابی های کسو و کار برای ت شی و اعمال م سفار سیریابی  های م

ساس ویژگی HTTPنتخاب ا ستفاده نمایید.  URLمانند  L7های بر ا ی تغییرات سریع وب بازرسی محتوا اجازهو نام میزبان ا

سو شوار های بازاریابی، تغییرات برند و واترمارم پویا را میمانند ورود برچ شن امری د صالح اپلیکی دهد. ایجاد این فرنیندها با ا

  خواهد بود.

 پایداری جلسه

ستتیمین می سرور یکسان هدایت میکند که تمامی درخوا های اپلیکیشن شود که دادهشود و باعث میهای یک مشتری به 

 ها در یک جلسه پایدار بماند )مثاً یک سی خرید الکترونیکی(. بدون استفاده از کوکی

 نظارت بر سالمتی

سرور را با کنترل شید و عملیات  شته با سالمتی نظارت دا سرورها و روی  صالح کنید. خواهای  شده ا ساز شی جا سفار های 

سرورها دور کنید تا عملکرد اپلیکیشن در خور نیافتد و تجربهاپلیکیشن سیر ترافیک را از این  شخیص دهید و م کاربر  یها را ت

 حفظ شود.

TrafficScript RuleBuilder ساده 

ها تعری  کنید و از یک رابط کاربری ای کنترل اپلیکیشدددنقوانینی را بر TrafficScript RuleBuilderبا اسدددتفاده از 

ست سیا ساده برای ایجاد قوانین و  شرایط و اقدامات گرافیکی و  شویی،  ستفاده از منوهای ک ستفاده نمایید. با ا های ترافیکی ا

 ای را ایجاد نمایید. ساده

 SSL/TLSآفلود 



 

 

ها برای ایجاد محتوا و پاسخ کند و از منابع کامل ننو رمزگشایی مدیر ترافیک ، سرورها را نزاد می SSL/TLSنفلودینگ کلید 

هد. دی بازرسی عمیق بسته را میرمزگشایی در مدیر ترافیک مجازی پالس امن اجازهنماید. های کاربر استفاده میبه درخواست

 ها به زیرساخت انتهایی امن شود. واستتواند دوباره رمزگذاری شود تا فروارد درخمحتوا می

 HTTPسازی فشرده

سرورهای انتهایی، مدیر ترافیک مجازی پالس امن می سط  شتری را به جای دریافت حجر کاری تو شتی به م تواند محتوای بازگ

شرده شرده کند. ف شتر پهنای باند میف واند تسرورهای انتهایی مینفلود این حجر کاری از شود. سازی محتوا منجر به کارایی بی

 ها شود. پاسخگویی سریعتر به درخواست منجر به

 مدیریت رویداد و سیستم اقدام 

های و اسکری ت syslog، الگینگ SNMPهای مناسو را برای رویدادهای کلیدی زیرساخت شامل هشدارهای ایمیل و پاسخ

  ی کاربر پیکربندی کنید. شدهسفارشی تأمین

 

 

 حفاظت خدمات

سفید مدیر ترافیک مجازی پالس امن می سیاه یا  سرویس را محدود  IPتواند یک لیست  صاالت به یک  را اعمال کند و تعداد ات

را اعمال کند( و به محافظت در  RFCاعمال نماید )مثالً سدددازگاری  HTTPتواند قوانین را روی محتوای همچنین مینماید. 

 سازی از سرویس کمک نماید. محروم برابر حمالت مخرب مانند

 نمودارهای فعالیت



 

 

سنجش عملکرد و بار پرداخته و نموداری از نتایج را ارائه می شانهمدیر ترافیک مجازی پالس امن به  ده و ای از نتایج بوکند که ن

 نینده مفید واقع شود.  یارتقا تواند برای تعیین نیازهایدهد. این مسأله میهای افزایش بار را نشان میها و زمانها و محلگلوگاه

 HTTPکشینگ )حافظه نهان( 

در مدیر ترافیک  ، به جای سددرورهای پشددتیبانهای پردرخواسددت راهایی از دادهتواند نسددخهمدیر ترافیک مجازی پالس امن می

سال کنند.  ستی جدید را ار سرورها را نزاد کرده تا بتوانند محتوای درخوا سأله میذخیره کند و به این طریق  ه تواند نیاز باین م

 های کاربر نهایی را افزایش دهد. سرورهای اضافی )به دلیل رشد ترافیک( را کاهش و سرعت پاسخ به درخواست

 پذیری خودکارمقیاس

ز ای اتیدددمین ارسدددال مومان خدمات اپلیکیشدددن با مدیریت ننی و خودکار تغییرات ترافیک و توزیع ترافیک بین مجموعه

ضوع میجازی. سرورهای م شنتواند تدارم و انتخاب اندازهاین مو سو اپلیکی ها را هماهنگ کند و به انتقال ترافیک بین ی منا

 های مجازی و ابری چندگانه کمک نماید. فرمپلت

 مدیریت پهنای باند

توانید سدددایت یا طریق میای از اتصددداالت را محدود کنید )کیلوبیتنیانیه( و از این توانید پهنای باند کلی مجموعهشدددما می

حدود ند توانکنندگان خدمات از این طریق میکند را متوق  نمایید. تأمیناپلیکیشن خاصی را که پهنای باند زیادی مصرف می

 دسترسی را بر اساس شاخصی مانند نوع یا موقعیت اکانت محدود نمایند. 

 

 

 

 دهی به سرعتشکل



 

 

ای هها )بر دقیقه یا بر یانیه( به یک سرویس را از یک یا تمامی مشتریتعداد درخواستتواند مدیر ترافیک مجازی پالس امن می

ها( که تواند از تاراج خدمات توسدددط گروه کوچکی از کاربران یاغی )شدددامل عنکبوتیک مجموعه محدود نماید. این قابلیت می

 شود، جلوگیری کند. ی ضعیفی برای تمامی کاربران میباعث ایجاد تجربه

 نظارت بر سطح خدمات 

شخص  صورت افت نن به حدی م شته و در  شن نظارت دا سرویس یا اپلیکی مدیر ترافیک مجازی پالس امن روی عملکرد یک 

 تواند اعالم هشدار کند. ( میSLAی )مانند خروج از محدوده

TrafficScript 

TrafficScript رد شود و امکان کنترل با عملکترافیک یک ارچه میی مدیر نویسی است که با هستهی برنامهیک زبان پیچیده

های تواند تمامی ویژگیمی TrafficScriptکند. قوانین های مدیریت ترافیک را فراهر میباال و کامالً قابل تنظیرِ سدددیاسدددت

شکلنحوه سری مدیریت ترافیک را کنترل کند و زمان و مکان اعمال  شکل عتدهی  ست،  سیریابی، دهی پهنای باند، مدرخوا

 و بهترین سووح خدمات را ارسال نماید.  ردهدهی کترین کاربران را الویترا انتخاب نماید تا باارزشسازی و کشینگ فشرده

 XMLی تجزیه

تا تصمیمات مسیردهی مولع را بر  نمودهکمک  XMLی های پیچیدهی دادهبه تجزیهXpath تواند با استفاده از همچنین می

شتیبانی شامل پ ساس محتوای دربرگرفته اتخاذ نماید. همچنین  سریع انتقال بین متغیرهای ا از طریق  XMLهایی از نفلود و ت

 باشد. ( میXSLT) XSLهای تبدیل

 های جاوااکستنشن

شن ستن ستفادههای جاوا میاز اک ستسازی برای پیادهموجود ی های مجدد کتابخانهتوان برای ا ستفاده سیا سو و کار ا های ک

توانید از میباشد.  JVMها توانید قوانینی را به هر زبانی شامل جاوا، پایتون، روبی و بسیاری دیگر بنویسید و هدف نننمود. می

 های مشخص فراخوانی کنید. های طرف سوم استفاده کنید و قوانین کسو و کار را ضد تراکنشکتابخانه



 

 

 قابلیت چند سایتی

های های چندگانه و با پیکربندی مختص موقعیت مسدددتقر کنید و مدیریت خدمات را از طریق موقعیتخدمات را بین سدددایت

 ی مرکز داده تسهیل نمایید. چندگانه

 ی جلسهپایداری پیشرفته

یمین می ستت شود و دادهکند که تمامی درخوا سانی هدایت  سرور یک شتری به  ستفاده از هاهای یک م شن بدون ا ی اپلیکی

های ، مکانیزمIPعالوه بر پایداری جلسدده بر اسدداس ندرس ها در یک جلسدده پایدار بماند )مثالً سددبد خرید الکترونیکی(. کوکی

شددده و ی نامگذاریشددامل گره هااین مکانیزم صددورت گیرد که TrafficScriptی پایداری نیز می تواند از طریق پیشددرفته

 شود. پایداری جهانی میهای تکنیک

 توازن بار جهانی 

سرویس را از طریق تغییر خودکار به یک مرکز داده سترس بودن  ست فاجعهدر د شک ستقرار ابری به هنگام  ار بی جایگزین یا ا

ارتقا دهید. از طریق توازن بار حسدداس به عملکرد و همچنین مسددیریابی ترافیک بر اسدداس موقعیت، عملکرد سددرویس را بهبود 

 دهید. 

 تزریق سالمتی مسیر

سیر ) سالمتی م شبکهRHIتزریق  سرویس و  سیر بندی با تأخیر کمک می( به حفظ در دسترس بودن  کند و همچنین تغییر م

 های جایگزین به سرعت انجام خواهد داد.میزبانسرویس را به سمت 

 ی سازمانیهای نسخهویژگی

 وبصریح ی دهندهشتاب



 

 

 سازی محتوای ساده به منظور تسریع ارسال اکثر صفحات وب که نیازی به هیچگونه پیکربندی یا اصالح ندارد. بهینه

 ی وبدهندهشتاب

 HTMLهای برابر برای اپلیکیشن 2( که زمان بارگذاری صفحه را تا WCOسازی محتوای وب )ی بهینههای پیشرفتهفناوری

 WCOهای  پروفایلبخشد. های ابری بهبود میهای مدیریت محتوا و اپلیکیشن، سیسترSharePointشامل مایکروسافت 

 سازی شود. سفارشی یتواند برای هر اپلیکیشنمی

 فایروال اپلیکیشن وب

پذیر به منظور اعمال قوانین کسو و کار بر ترافیک ننالین شما، بازرسی و مقیاس 7ی ( الیهWAFیک فایروال اپلیکیشن وب )

و  PCI-DSS(، و کمک به رسددیدن به سددازگاری با XSSو اسددکری ت روی سددایت ) SQLو بسددتن حمالتی چون تزریق 

HIPAA  .و سایر نیازهای قانونگذاری 

 

 احراز هویت سازمانی

 Kerberosو مجوز محدود  SAML SPپشتیبانی از خدمات احراز هویت مانند 

FIPS 

سوح  سازی FIPS 140-2 0ماژول رمزنگاری  سوح جا سازگاری با  ستقرارهای که نیاز به  شتیبانی از ا  0شده به منظور پ

FIPS 140-2  .دارند 

 های معماریویژگی

 پالس امن دارای مزایای معماری زیر هستند:  vADCهای ضمناً، تمامی مدل



 

 

 پذیریمقیاس

های مختل  زیرسدداخت و شددکل ITهای به راحتی به صددورت افقی و عمودی در محیطتواند مدیر ترافیک مجازی پالس امن می

 کند که همیشه با نیازهای اپلیکیشن و خدمات متناسو شده و از نن پشتیبانی کند. مقیاس شود. همچنین تیمین می

 بندی دسته

 N+Mیوهای چندهسته و پیتواند با نخرین نسل سیهمتایی است و میمدیر ترافیک مجازی پالس دارای مقیاس و عملکرد بی

 ی قابلیت اطمینان و توان متناسو شود. دسته

API  کنترلRESTful 

کند و مدیریت امکان پیکربندی و کنترل مدیر ترافیک مجازی پالس امن را توسدددط یک اپلیکیشدددن طرف سدددوم فراهر می

کند که تغییرات پیکربندی به صدددورت کنترل امکان این را فراهر می APIکند. های بزرگ و پیچیده را نسدددان میپیکربندی

 خودکار انجام شود )مثالً در پاسخ به یک رویداد(. 

 مشخصات مدیر ترافیک مجازی پالس امن 

  Mbps 01  Mbps 211  Gbps0   Gbps3  Gbps0  Gbps01  Gbps41 قدرت

Gbps21  Gbps01  

SSL/TLS TPS بدون سرپوش 

 پیشرفته یا سازمانی کاربرد

 های ابریفرمدر پلت BYOLافزار، مجازی، تصویر فلزی یا نرم مدل استقرار

 اشتراکیدائمی یا  نوع الیسنس

 ماتریس کاربرد مدیر ترافیک مجازی پالس امن



 

 

 ویرایش سازمانی ویرایش پیشرفته کاربرد
دهنده با حد ویرایش توسعه

Mbps 1 

vTM امن پالس       

 -     مدیر خدمات امن پالس

       توازن بار

  HTTP/2     پشتیانی از 

       محتوا مسیریابی

       نظارت سالمتی

Simple 

TrafcScript Rule 

Builder 
      

  SSL/TLS     نفلود 

  HTTP     سازی فشرده

       سیستر رویداد و اقدام

       حفاظت خدمات

       نمودارهای فعالیت

  HTTP     کشینگ 

       مقیاس خودکار

  XML     ی تجزیه

       مدیریت پهنای باند

       دهی نرخشکل

       نظارت بر سوح خدمات



 

 

       اسکری ت ترافیک

       جاوا هایاکستنشن

       مدیر چند سایتی

       توازن بار جهانی

       مسیرتزریق سالمتی 

 -     ی وبدهندهشتاب

 -     وب صریح یدهندهشتاب

 -     فایروال اپلیکیشن وب

 -     احراز هویت سازمان

FIPS     - 

 

 

 

 های مدیر ترافیک مجازی پالس امنالیسنس

 هزینه زمانمدت  پشتیبانی عملکرد هدف نوع الیسنس

-ارزیددابی، پیش الیسنس ارزیابی

 تولید

بایت بر  01 گیگا

یددانددیدده بددرای 

 ارزیابی

کدددمدددک بددده 

بروزرسددددانی و 

 ارزیابی

 ندارد روز 31تا  00

نی و  طبق الیسنس تولید الیسنس تولید یبددا ت پشددد

 بروزرسانی

دائدددمدددی یدددا 

 اشتراکی

 به ازای دستگاه

 



 

 

 های ارزیابیالیسنس

 توصیف ویژگی الیسنس

 ها مدیر ترافیک مجازی پالس، کاربرد کامل، تمامی گزینه های کاربردیقابلیت

-عملکرد الیسدددنس

 شده

 گیگابایت بر یانیه برای ارزیابی 01

 تولیدروی سرورهای چندگانه به منظور ارزیابی پیش استقرار

 روز 31 اعتبار

 افزاری و دستیار ارزیابیهای نرمبه روز رسانی پشتیبانی

 ی محدود ارزیابی استفاده شود. های ارزیابی برای پردازش ترافیک تولیدی حین دورهاست از الیسنس ممکن

 

 تولیدی هایالیسنس

 توصیف ویژگی الیسنس

 طبق الیسنس  های کاربردیقابلیت

-عملکرد الیسدددنس

 شده

ر های دائمی، با احتمال بیشتگیگابایت بر یانیه برای الیسنس 01مگابایت بر یانیه تا  01از 

 استفاده از مدیر خدمات پالس امن 

 یا ندرس مک IPروی سیستر منفرد، پیوسته به  استقرار

 دائمی یا اشتراکی اعتبار

 افزاری و پشتیبانی فنیهای نرمبه روز رسانی پشتیبانی

 

 نکات کلیدی



 

 

 توصیف الیسنسویژگی 

 تولیدیکلیدهای الیسنس 

تواند برای هر هدفی مورد اسدددتفاده قرار گیرد، ولی فقط تولیدی می کلیدهای الیسدددنس

ما تواند از شریک پالس امن شباید روی یک سیستر باشد. کلیدهای الیسنس تولیدی می

 گرفته شود. 

 کلیدهای الیسنس ارزیابی
 ی محدود ارزیابیتوانند برای پردازش ترافیک در یک دورکلیدهای الیسدددنس ارزیابی می

 استفاده قرار گیرد.  مورد

 دهنده حالت توسعه

افزار در حالت افزار یک کلید الیسدددنس معتبر نداشدددته باشدددد، نرمدر صدددورتی که نرم

سعه در این حالت تمامی کاربردهای مدیر ترافیک پالس امن فعال شود. دهنده اجرا میتو

 مگابایت بر یانیه اعمال خواهد شد.  0شود و یک محدودیت عملکردی می

پالس امن و تجهیزات مجازی  vADCافزار توانند بدون کلید الیسددنس از نرمکاربران می

ستفاده کنند، بنابراین نن ستفاده هستند. هیچ ها در محیطا های نزمایشی و توسعه قابل ا

سعههزینه شتیبانی فنی برای نن دهنده گرفته نمیای برای ویرایش تو شود و پالس امن پ

 دهد.ارائه نمی

 دائمیهای یسنسال

روی یک سددرور قابل اسددتفاده اسددت. امکان ارتقای  های دائمی )بدون انقیددا(الیسددنس

االنه ی پشتیبانی سافزار در این حالت وجود ندارد و نیازمند پرداخت هزینهپشتیبانی و نرم

 است. 

 های اشتراکیالیسنس

ی زمانی مورد اسددتفاده دورهافزار برای یک دهد که نرمهای اشددتراکی اجازه میالیسددنس

های اشددتراکی نیاز به ی اشددترام نیاز دارد. الیسددنسقرار گیرد و به یک پرداخت هزینه

 ی اشترام دارند. پشتیبانی و نگهداری در دوره

 باندهای عملکرد
ار را افزی عملکردی هستند که حداکثر ظرفیت نرمهای تولیدی شامل یک درجهالیسنس

 شود.ی عملکرد روی پهنای باند خروجی اعمال میهکند. درجمشخص می



 

 

ود شسازی محتوا لحاظ میظرفیت پهنای باند فقط روی ترافیک خروجی و پس از فشرده

سرعت را به مقداری ی مدیر ترافیک مجازی پالس امن اعمال خواهد شد. و روی هر نمونه

های سددرور پشددتیبانی گرهها را از کند که مدیر ترافیک مجازی پالس امن دادهمحدود می

ست ترافیک خروجی دچار تأخیر لحظهبخواند.  شود، ممکن ا شود. اگر حد ظرفیت پر  ای 

 شوند. رسانی میاتصاالت در یک حالت منصفانه خدمت

شوند که ترافیک خروجی به مقدار زیادی و در مدت زمان اتصاالت زمانی دچار مشکل می

تواند قبل از ای نمیشدددود، در این حالت هیچ دادهپایداری از ظرفیت پهنای باند بیشدددتر 

 شدن مشتری یا سرور ارسال شود. منقیی

 ای باشد که عملکرد مورد نظر را تأمین کند.یزبان باید به گونهافزار مسخت

ها چه زمانی درخواست

نادیده گرفته شده یا 

 شوند؟منقیی می

ستجوگر وب( و نرمنرم شتری )ج سرور افزار م شن( هر افزار  سرورهای وب یا اپلیکی )مثالً 

کنند. در صورتی که اتصالی برای مدت زمانی دو زمان خروجی را برای اتصاالت تعیین می

شد. پاسخی خروج بیبیش از دوره سته خواهد  شد، ب سنگین و پیوسته کار با ها تحت بار 

ین ند تا تیمشوها به صورت ناقص ارسال میشوند و پاسخبه صورت منصفانه پردازش می

سرویس داده می صورت برابر  صاالت به  ست که به شود که تمامی ات شوند. این بدان معنا

صاالت برای دوره ستههای زمانی طوالنی بیکار میندرت ات دن ششوند، بنابراین احتمال ب

 ها به دلیل پهنای باند بسیار کر است. نن

چه باند عملکردی را باید 

 انتخاب کنر؟

های کوتاه در توانند برای دورهکنند و میارزیابی عملکرد را محدود نمی هایالیسدددنس

 های تولیدی مورد استفاده قرار گیرند و الزامات عملکرد را مورد اندازه قرار دهند.سایت

ستفاده از نمودارهای فعالیت تاریخچهشما می های های جاری از چارتای، دادهتوانید با ا

تعیین کنید که یک سددرویس موجود  SOAPو  SNMPود در های موجفعالیت و داده

 دهد. چه مقدار از ترافیک را مورد پردازش قرار می



 

 

کنند، ای برداشدددت میدقیقه 0های ، پهنای باند را در بازهای های فعالیت تاریخچهچارت

 درصدی را لحاظ کنید.  011تا  01ی شما باید یک حاشیه

عملکرد را اجاره می کنید، مدیر ترافیک مچازی پالس وقتی که یک الیسدددنس مبتنی بر 

شدار را یبت می شد. کند و اعالم میامن یک ه کند که چه زمانی عملکرد محدود خواهد 

نید. در صددورت ای در سددرویس به وجود میشددود و یک افت لحظهترافیک دچار وقفه می

 ا دهید. توانید الیسنس خود را به حالتی با ظرفیت بیشتر ارتقلزوم می

ی غیرتولیدی استفاده

 چیست؟

سعه ست که نرمدر حالت تو ستفادهدهنده ممکن ا ی غیرتولیدی در نظر گرفته افزار برای ا

 شود:

ستفاده - سعه، نزمایش موقت، نموزش داخلی و اهداف ایدها شامل تو ای ی غیرتولیدی 

 شود.می

ستفاده - ست که ا شامل هر هدفی ا سو و کار ی تولیدی  شد. اینترنت از نظر ک مهر با

 هایعمومی و خدمات اینترانت داخلی، خدماتی که دارای ترافیک زنده هستند، نسخه

های نزمایش بار، و هر معیارهای سددنجش دائمی و محیطهای تولیدی، دائمی سددایت

 شود.بر مبنای تجاری و برای عواید تجاری انجام میسرویس دیگری که 

چه زمانی یک الیسنس 

 شود؟منقیی می

سنس یی نمیالی سنسهای دائمی منق سایر الی یا شوند.  های پالس امن یک تاریخ انق

شدددود و دهنده میافزار وارد حالت توسدددعهرسدددد، نرمدارند. وقتی که این تاریخ سدددر می

افزار مدیر ترافیک نرمشدددود. های عملکردی و پهنای باند روی نن اعمال میمحدودیت

کند. در صورتی که را قبل از رسیدن تاریخ انقیا  اعالم میمجازی پالس امن هشدارهایی 

شند که نرم شته با شد، مشتریان باید در نظر دا شده با ستفاده  یا در تولید ا فزار اتاریخ انق

 کند. پالس امن این هشدارها را برای یک اکانت مناسو ایمیل می

ستفادهی صفر های با هزینهالیسنس د نیز کنلیدی صادر میی غیرتوکه پالس امن برای ا

شند مگر اینکهمی شته با سنس مربوطه  توانند با حالت بدون هزینه ادامه دا پالس امن الی

 دهنده را به پایان برساند. ی توسعهیا برنامه



 

 

معنای پیوستن به ندرس 

IP  یاMAC چیست؟ 

 های تولیدی فقط روی یک سیستر میزبانی منفرد مستقر شوند. بهممکن است الیسنس

سیستر میزبان را  MACیا  IPها دارای یک ندرس این منظور این الیسنس هستند که 

 کند و فقط روی یک میزبان با ندرس متناسو عمل خواهد کرد. مشخص می

های فنی برای اسددتقرار همزمان الیسددنس روی دو یا چند سددیسددتر میزبان ناق  حلراه

 ی الیسنس کاربر نهایی است.توافقنامه

 هاارسال الیسنسارتقا و 

سنس ستگاههای تولیدی میالی سترتوانند بین د سی ها رمفهای عامل و پلتهای میزبان، 

ست تغییر ندرس  شتیبانی پالس امن درخوا شوند. لوفاً از طریق پ  IPبدون هزینه جابجا 

یا های تولیدی میرا مورح نمایید. الیسدددنس ند به منظور افزایش ظرفیت عملکرد  توان

صورت یک ارچه بوده و نیازی ویژگیبازکردن  سنس به  ضافی  ارتقا یابند. ارتقای الی های ا

 افزار ندارد. به شروع مجدد نرم

 

 

 

 

 

 

 

 الزامات سیستم:

 افزار و تجهیزات مجازی مدیر ترافیک مجازی پالس امن نرم



 

 

 +Linux x86_64: Kernel 2.6.32 – 4.4, glibc 2.12 افزارنرم

- For Route Health Injection: ncurses 5 (libncurses.so.5, 

libtinfo.so.5) 

SmartOS x86_64: Kernel 20141030T164802Z and newer 

 Docker: 1.13.0 or later recommended محفظه

 VMware vSphere 5.5, 6.0, 6.5 تجهیزات مجازی

XenServer 7.0, 7.1, 7.2 

Oracle VM for x86 3.2, 3.3, 3.4 

Microsoft Hyper-V Server 2012, 2012 R2, and 2016 

Microsoft Hyper-V under Windows Server 2012, 2012 R2, and 

2016 

QEMU/KVM (RHEL/CentOS 6.x, 7.x; Ubuntu 14.04, 16.04) 

 Amazon EC2 - as a virtual appliance or native software install های ابریفرمپلت

Microsoft Azure - as a virtual appliance 

Google Compute Engine - as a virtual appliance or native 

software install 

 ,Bare Metal Server - for information on qualifed servers تجهیزات فیزیکی

see the Pulse Secure vTM Hardware Compatibility List at 

https://www.pulsesecure.net/techpubs 

افدددزار سدددددخدددت

-پیپیشنهادی : سی

 یو

Intel Xeon / AMD Opteron 

افدددزار سدددددخدددت

پیشددنهادی: حداقل 

 حافظه

2GB (Minimum 2xCPU and 3GB for DPA mode) 



 

 

افدددزار سدددددخدددت

پیشددنهادی: حداقل 

 فیای ذخیره

10GB (software) or 16GB (virtual appliance) 

 

 


