
 

 

Pulse Secure Virtual Web Application Firewall 

 دار امنیت اپلیکیشنداستان ادامه

 شوند. با وجود این مسأله و به دلیل پیچیدگی تحلیل وهای وب گزارش میپذیری جدید در اپلیکیشنهرساله هزاران آسیب

 خورند. ها در امنیت، حفظ و ارتقای اپلیکیشن به مشکل بر میآزمایش امنیت، بسیاری از سازمان

پذیر برای امنیت در سطح اپلیکیشن بوده که برای پالس امن( راهکاری مقیاس vWAFفایروال اپلیکیشن وب مجازی پالس امن )

توان برای اعمال از آن میهای طرف سوم کاربرد دارد. رچوبی سفارشی شامل چاهای پیچیدهراهکارهای روی قفسه و اپلیکیشن

، و همچنین فیلترکردن ترافیک XSSو  SQLقوانین کسب و کار در ترافیک آنالین، بازرسی و مسدودکردن حمالتی چون تزریق 

 استفاده نمود.  PCI-DSSخروجی و کمک به سازگاری با الزامات 

 دفاع عمقی

های شبکه و راهکارهای فیلتر محتوا بوده است. اما اخیراً هدف اصلی برای حمالت متمرکز روی فایروالدر گذشته امنیت سازمان 

تر قوی ITهای خدمات در زیرساخت مدرن های عامل و رابطی اپلیکیشن منتقل شده است، زیرا سیستمی شبکه به الیهاز الیه

 واقع در یتر از هدف قراردادن سرور اصلی یا شبکهاپلیکیشن آسان دادن منطق یا چارچوبهدف قراراکنون اند. در نتیجه شده

شوند، همیشه امنیت به صورت کامل ها به صورت خانگی ساخته میگرچه بسیاری از اپلیکیشناست.  شدهتقویت خارج از شعاع

 وجود خواهد داشت.ی عمر اپلیکیشن و احتمال وقوع مشکالت امنیتی در چرخه کردهتوسعه پیدا ن

 های کلیدیویژگی

 های جهانیمقیاس بزرگ برای اپلیکیشن -

 شده برای متخصصین امنیتمدل امنیت تفویض -

 طیف وسیعی از تمهیدات امنیتی فعاالنه -

 و اسکریپت بین سایتی SQLهای کلیدی مانند تزریق پذیریحفاظت در برابر آسیب -



 

 

 Denim Group’s Threadfxیکپارچگی با اسکنرهای امنیت خارجی و ابزارهای جریان کاری مانند  -

 "تشخیص و حفاظت"ی عملکرد دوگانه -

 REST APIاتوماسیون امنیت با استفاده از  -

 باشددر دسترس می NFVی آماده و ی مجازیبه عنوان یک وسیله -

 

 کندچند الیه حفاظت را تأمین میفایروال اپلیکیشن وب مجازی پالس امن  -1شکل 

 

 های پشتیبانی قابل اعتماد گزینه

 پشتیبانی ضروری پالس امن -

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



 

 

 کردن عملکرد شبکهی مرکز داده برای بهینهسابقه در شبکهتأمین تجربه و تخصص بی -

 آنالین سازی مدیریت از طریق ابزارهای پشتیبانی فنیساده -

محافظت  7ی الیهفعال ها باید با امنیت نخواهند داشت. آن یها امنیتد بود ولی اپلیکیشنندر نتیجه شبکه و سرورها امن خواه

آورد که شامل مدیریت ها به همراه اعمال سیاست بالدرنگ فراهم میدفاع عمیقی را برای اپلیکیشنپالس امن  vWAFشوند. 

 شود.می WAFرم در یک راهکار ی فُسازی زمینهی امن واضح و مجازیجلسه

 جدید IPامنیت اپلیکیشن برای 

-نتر و اپلیکیشتر و بازتری دارد تا از نیاز به خدمات غنیهای منعطفها نیاز به معماری، کسب و کار آنهای سازمانبا رشد شبکه

جدید بر اساس  IPهای ابری، موبایل، اجتماعی و بزرگ سازگار باشد. و با چالش داده ردهشتیبانی کهای متمرکز بر مشتری پ

 دهد و ها را کاهش میکه هزینه مشتری بودهتانداردهای باز و مدیریت خودکار اس

 برد. نوآوری را باال می

های روشنیاز دارد.  IPشده اندازییافته و راههای توسعههای پویا به روش جدیدی برای مدیریت امنیت اپلیکیشنو اپلیکیشن شبکه

اس را های حسی امنیتی قوی است که برای هر اپلیکیشن وب پیچیده که دادهی سریع اپلیکیشن به معنای یک الیهتوسعه

مین کرد توان تضنمی باز هم توسعه یافته باشد، بیشتری دقت اهر چقدر که کد اپلیکیشن بباشد. کند، ضروری میمدیریت می

پالس امن یک مانع  vWAFی آن وجود نخواهد داشت. دهندههای توسعهای در اپلیکیشن و چارچوبپذیریآسیب گونهکه هیچ

 های شبکه سازگار باشد. تواند با فرآیندهای امنیتی موجود و معماریکند که میاضافی حفاظت را فراهم می



 

 

 

 جدید IPو پالس امن  -4شکل 

 پذیری باالمقیاس

تواند به صورت پالس امن می vWAFها را ارضا کنند. ها باید به صورت پویا مقیاس شوند تا نیازهای بزرگترین اپلیکیشنسازمان

ها ابری خصوصی و توانند از ترکیب فناوریها می، کامپیوتر، سرور و مرزهای مرکز داده گسترش یابد. سازمانCPUیکپارچه در 

الشان دهند، خیبندی را انجام میهای ابری مختلف دستهکنندهنند و حتی در زمانی که بین مراکز داده یا تأمینعمومی استفاده ک

 های متمرکز راحت باشد.  فرم رایج امنیت اپلیکیشن و سیاستاز بابت پلت

 



 

 

 هافرمقابلیت جابجایی بین پلت

ود. شکنند، باید تضمین کنند که امنیت نیز تأمین میمستقر میهای بیشتری را اپلیکیشن ITهای با توجه به اینکه معماری

vWAF کردن ها و همراه با تبدیل شبکه به منظور فراهمهای امنیت را در تمامی فضای مرکز دادهتواند سیاستپالس امن میIP 

زات مجازی، پالگین سرور وب و یا حتی افزار، تجهیهای رایج امنیتی را در ترکیبی از ابری، نرمتواند سیاستجدید توسعه دهد. می

  ی موجود یکپارچه گردد.و با حداقل تداخل در شبکههای موجود مستقر کند و با سیستمسخت افزار یک سرور 

 دهی سریعپاسخ

vWAF ای ههای اپلیکیشن را با سرعت بیشتری مسدود کند. این کار از طریق ارسال توصیهپذیریتواند آسیبپالس امن می

گیرد. صورت می Denim Group’s Threadfix پذیری طرف سوم و ابزارهای جریان کاری مانند مقرراتی از اسکنرهای آسیب

امل توانند با کنترل کها میها را مدیریت کنند. سازمانکند که سیاستهای امنیتی کمک میآموزش خودکار مقدور بوده و به تیم

 ت اپلیکیشن را به حداکثر رسانده و تعداد نتایج مثبت کاذب را کاهش دهند. های فردی؛ امنیروی فعالسازی سیاست

 ی تشخیص و حفاظت عملکرد دوگانه

پالس امن امکان مقررات  vWAFهای امنیتی را بهبود دهند. ی تشخیص و حفاظت، سیاستتوانند با عمکرد دوگانهها میسازمان

ی کند، و به طور همزمان مجموعهشده حفظ میهای پذیرفتهبرای اعمال سیاستای را کند، مقررات زندهای را فراهم میالیه

یب آزمایشی باشد. به این ترت یهاهای نظارتی و سیاستتواند شامل لیستنماید که این مقررات میتشخیصی را اعمال میمقررات 

های جدید با تأیید مدیران امنیتی فعال یاستو تضمین کرد که س هتوان مقررات را در حالت تشخیصی مورد آزمایش قرار دادمی

های موجود مورد آزمایش قرار گیرد. این تواند بدون در خطر افتادن سیاستای جدید میبا این ویژگی مقررات الیهخواهند شد. 

تناب مقیاس اجهای ابری بزرگشده، به خصوص در اپلیکیشنموضوع کمک خواهد کرد که از نتایج مثبت کاذب یا دفاع تضعیف

 شود.

 یادگیری خودکار



 

 

های سیاستی را از طریق یادگیری رفتار تواند توصیهپالس امن از طریق آموزش خودکار قابل تطبیق بوده و می vWAFامنیت 

ترل مدیران کنتر شود. های امنیت آسانها برای تیمسیاست کردنشود که مدیریتاپلیکیشن ایجاد کند. این مسأله باعث می

کنند موارد مثبت کاذب را ی مقررات خواهند داشت و فرصت این را پیدا میکردن هر مجموعهملی روی فعالسازی و غیرفعالکا

 مشاهده کنند. قبل از شروع تولید 

 

 یکپارچگی با فناوری موجود

پالس امن به فناوری موجود  vWAFسازی و امنیت اپلیکیشن بگیرند. توانند جلوی وابستگی به فروشنده را در شبکهها میسازمان

( یکپارچه SIEMsهای مدیریت رخداد و اطالعات امنیتی )تواند با سیستمو می شدهها متصل و فرآیندهای کسب و کار سازمان

 شود. 

 شدهشده و تفویضمدیریت توزیع

vWAF شده را عدسترسی کامل توزیباشد که به متخصصین امنیتی ی یک رابط کاربری مبتنی بر وب میپالس امن دربرگیرنده

ها را توانند به صورت متمرکز سیاستها میسازمان ،با این وجود. خواهد داد به منظور مدیریت و گزارش متمرکز سیاست ارائه

ها یا شنهای امنیتی اپلیکیها بتوانند پیکربندیتا آن دسترسی را به شرکای تجاری اعطا نمایند مدیریت کنند و همچنین امکان

 های مشتری فردی فراهم کنند.  را برای اپلیکیشن ای حقوق دسترسیو همچنین تنظیمات دانهرده های خاص را مدیریت کامنهد

 گزارش و ثبت جامع

vWAF باشد. این قابلیت به متخصصیندهی برای تحلیل تهدید و نگهداری داده میهای گزارشپالس امن شامل طیفی از گزینه 

ها بسیار محدودکننده هستند را زیر نظر هایی که سیاستی حمالت محتمل و همچنین محلکه توسعهکند امنیتی کمک می

 ند. کها از جهت نگهداری سوابق و بازرسی تغییرات سیاست به الزامات سازگاری محلی کمک میداشته باشند. ضمناً نگهداری داده



 

 

 PCI DSSسازگاری 

vWAF  پالس امن به سازگاری باPCI DSS کند. کمک میPCI DSS هایی است که پرداختیک استاندارد کلیدی برای سازمان-

ریسک باالی شود که یک بازرگان در معرض باعث می PCI DSSعدم ارضای ضوابط  کنند.های کارت اعتباری را مدیریت می

 یکنندهازش باالتر از سوی تأمینهای پردهای صاحب کارت، و تحمیل هزینههای اضافی به سبب نشر دادهکالهبرداری، هزینه

استاندارد الزام  6-6کند. بخش ی عملگرا از فرآیندهای امنیت را تعریف مییک مجموعه PCI DSSاعتبار قرار گیرد. استاندارد 

ک فایروال یباید های عمومی به عمل آورد و یا کند که یک بازرگان یا باید بازدیدهای منظم امنیتی را از منبع تمامی اپلیکیشنمی

 اندازی و پیکربندی کند. اپلیکیشن وب مناسب را راه

vWAF  پالس امن هم به ارضای ضوابطPCI DSS 6.6 های استاندارد کند و هم بر سایر بخشکمک میPCI DSS  نظارت

ها شند بر تمامی اپلیکیهای امنیتی اضافی پیکربندی شود تا حمالت واربا سیاستتواند به راحتی پالس امن می vWAFکند. می

 ها جلوگیری شود. مورد شناسایی قرار گیرند و از آن

 کند؟ فایروال اپلیکیشن وب مجازی پالس امن چگونه کار می

vWAF ای طراحی شده که از بهترین اقدامات امنیتی اپلیکیشن پالس امن یک فایروال اپلیکیشن وب خالص است و به گونه

ندازی اها را در یک محیط رایانش ابری راهتوانند به راحتی اپلیکیشنها میساخت ماژوالر آن، سازمان پشتیبانی کند. با توجه به

تواند قوانین پالس امن می vWAFامنیت در سطح اپلیکیشن بدل کنند.  ایجاد کنند و آن را به یک راهکار مقیاس پذیری برای

سایتی را مورد بازرسی قرار داده و مسدود و اسکریپت بین SQLانند تزریق کسب و کار را بر ترافیک آنالین اعمال کند، حمالتی م

 پنهان باقی بماند. های کارت اعتباری داده را فیلتر کند تا کند، و همچنین ترافیک خروجی

 تحلیل درخواست

و  دزپردااپلیکیشن میشود، این ابزار به دریافت و تحلیل هر درخواست نسبت به مقررات پالس امن فعال می vWAFزمانی که 

 صورت پذیرد: بایستمی کند که کدام یک از اقدامات زیرتعیین می



 

 

 های مجاز به اپلیکیشن فرستاده شوددرخواست -

 شده هستند، رد شده و اطالعات آن به منظور ردیابی مهاجم ثبت شودهایی که تحت عنوان حمالت شناختهدرخواست -

توانند به صورت موضعی رد شوند یا به اپلیکیشن ارسال شوند و وری را ندارند میبندی فهایی که قابلیت طبقهدرخواست -

 د. های آینده مورد استفاده قرار گیرنبندی درخواستو برای طبقه شدهها بسته به سیاست امنیتی اعمالی ثبت اطالعات آن

 تحلیل پاسخ

vWAF  تواند ازکند. اطالعات حساس امنیتی مینظارت میهای خروجی به هنگام بازگشت به مشتری پاسخ برپالس امن 

ها  )حتی در صورت موفقیت درخواست نادرست( گرفته شده است. داده افشایها فیلتر شود تا تضمین گردد که جلوی پاسخ

 اجتماعیهای امنیت های کارت اعتباری، شمارههای جامع امنیتی اطالعات مشتری مانند دادهدر نتیجه با استفاده از سیاست

 غربال خواهد شد.  های بهداشتی نمایشیا محتوای مرتبط با مراقبت

vWAF های استت و سیاظشدن حفتواند به نظارت بر رفتار اپلیکیشن و الگوهای ترافیک پرداخته و به بهینهپالس امن می

  نماید.شده کمک مکمل توصیه



 

 

 

 دهدارائه میدهی و ثبت جامعی را پالس امن گزارش vWAF -3شکل 

 

 پذیر و منحصر به فردمعماری مقیاس

 باشد:افزار شامل سه جز قابل مقیاس مینرم

 اعمالگر -

 گیرندهتصمیم -



 

 

 رابط مدیریتی -

پالس امن(  vTMشده در مدیر ترافیک مجازی پالس )بندیاز قبل بسته و WAFتوانند به صورت یک راهکار این اجزا می

مراکز  صدها سرور وب وشده میان ها را مدیریت کنند، و یا به صورت راهکار کامالً توزیعاپلیکیشنای از پیکربندی شوند تا دسته

ی شدهپذیری و عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.  از رابط مدیریت توزیعی چندگانه به منظور به حداکثررساندن مقیاسداده

 حتی در یک محیط خدمات اشتراکی استفاده نمود. اندازی یا توان برای حفاظت از هر دو نوع راهیکسان می

 

 اعمالگر -

واست های درخباشد. اعمالگر دادهها به منظور اعمال سیاست میاعمالگر یک آداپتور برای فایروال اپلیکیشن وب برای تحلیل داده

 کند.را اصالح میها ها و پاسخفرستد و به هنگام نیاز درخواستگیرنده میبه نام تصمیم ئیو پاسخ را به جز

 گیرندهتصمیم -

گیرد که چگونه هر درخواست یا پاسخ را مدیریت های دریافتی از ماژول اعمالگر را کنترل کرده و تصمیم میموتور سیاست داده

هرچه  باشد.یی آن مگیرنده وابسته به بار زیرساخت وب پشتوانهگیرنده بخش رایانشی راهکار بوده و بار کاری تصمیمکند. تصمیم

  مود.نیوی بیشتری استفاده خواهد پیگیرنده از منابع سیها ترافیک بیشتری تولید کنند، تصمیمکاربران و اپلیکیشن

 رابط مدیریتی -

توانند انتخاب کنند که سیستم مدیریتی را به صورت یک سرور منفرد راه بیاندازند یا به صورت کامالً غیرمتمرکز. این مدیران می

های دهد که روی سیاستهای گره مقاوم بوده و به گروهی از مدیران امنیتی اجازه میغیرمتمرکز در برابر شکستمعماری 

 های منفرد کار کنند و همچنین نظارت متمرکز و دقیقی را به همراه کاربردهای هشداردهنده ارائه دهند. اپلیکیشن

 ADCی یکپارچهسازی پیاده



 

 

vWAF  در ویرایش سازمانی پالس امنvTM  تواند روی تجهیزات لحاظ شده است و میپالس امن به عنوان یک راهکار یکپارچه

پالس امن قرار  vTMی ها در بستهگیرندهدر زیرساخت مجازی یا ابری مستقر شود. اعمالگرها و تصمیم VMسرور یا روی یک 

پالس امن  vTMاز طریق کنسول استاندارد  Admin GUسی به شود. دسترفرم منفرد مدیریت میداشته و به صورت یک پلت

 انجام خواهد شد. 

 

 شود.پالس امن و مدیر خدمات پالس ارائه می vTMپالس امن در ویرایش سازمانی  vWAF -2شکل 

 

 خالصه ویژگی

 حفاظت پایه

vWAF یق های پایه شامل تطبکند. سیاستمیها را آسان شامل یک ویزارد حفاظت پایه است که به روزرسانی سیاست پالس امن

پالس امن یک الگوی مشکوک را  vWAFباشد. وقتی که ها و حمالت میپذیریبا یک لیست سیاه و الگوی منظمی از آسیب

 شود. رد می ،قراردادن اپلیکشینهای پایه تطابق دارد، درخواست بدون در معرضکند که با سیاستمشاهده می



 

 

های پیشنهادی را پررنگ پالس امن به روزرسانی vWAFکند و داشبورد های منظم پایه را منتشر مییپالس امن به روزرسان

قوانین جدید باید توسط تیم امنیت  .شوندهای جدید پایه به صورت خودکار اعمال نمیکند. توجه داشته باشید که سیاستمی

  مورد بررسی قرار گیرند و از طریق کنسول مدیریت فعال شوند.

 خطاهای تزریق

ای هکه فقط داده ودرتزریق یک روش رایج مهاجمان برای به خطرانداختن اپلیکیشن است. در حالیکه از اپلیکیشن انتظار می

شود که  اپلیکیشن را مجبور به اجرای کد مخرب کاربر مانند اعتبار ورود یا یک فرم آنالین را پیدا کند، در این روش تالش می

ها های داده استفاده کرد، ولی سایر شکلدر حمله به پایگاه SQLتوان از تزریق می داده یا اسکریپت کنند. مثالً در یک پایگاه 

 شود که به همان میزان مخرب است. یا پوسته می LDAPشامل تزریق 

 تبار اضافی ورودی کاربرکند تا اعپالس امن به صورت خودکار قوانین استانداردی را پیکربندی می vWAFی ویزارد حفاظت پایه

ین سفارشی قوان ،را اجرا کند تا بدینوسیله ترافیکی که شامل خطای تزریق مشکوک است شناسایی و کنترل شود. از طرفی دیگر

 تواند برای جستجوی الگوهای خاص اپلیکیشن تنظیم شود. نیز می

 مدیریت امن جلسه

های کاربر و جلسه کنند، احتمال این برای دادهو احراز هویت استفاده میردهای امن ها از پسودر حالیکه بسیاری از اپلیکیشن

 هایتوانند از این لینکهای جلسه افشا شوند. مهاجمین میها و توکِنهای ضعیفی همچون کوکیوجود دارد که از طریق لینک

 های زنده استفاده کنند. ضعیف برای ایجاد یا اصالح جلسات و دسترسی به داده

پذیر کمک شایانی کند. این دو ابزار کردن جلسات آسیبتواند با استفاده از دو ابزار مهم در امنمی vWAFی امن رد جلسهویزا

های آن اعمال های اضافی را روی زمان خروج جلسه یا محدودهتواند کنترل( که میSession Handlerعبارتند از: مدیر جلسه )

ای هپذیر از طریق تعویض کوکیتواند به منظور نگهداری اطالعات آسیب( که میCookie Jar Handlerجار کوکی ) کند، و مدیر



 

 

ی احراز هویت توانند الیهپالس امن می vWAFها با تر جلسه مورد استفاده قرار گیرد. سازمانی ضعیف با مدیریت امنجلسه

 های خود قرار دهند.اپلیکیشن پیش رویمکملی را 

 نقاط ورودی امن

کنند که یک جلسه باز شده باشد، ولی تأیید اعتبار کنترل ها احراز هویت را زمانی اعمال میطور مشابه بسیاری از اپلیکیشن به

توانند به منظور دسترسی به داده یا عبور از احراز هویت جلسه، کنند. مهاجمین میدسترسی را در هر گام یا تابع واسطه اجرا نمی

 ستکاری کنند.خطاهای جریان کاری را د

vWAF این امنیت اضافی از نماید ی ورودی را ارائه دهد که بتواند امنیت اضافی را تأمینتواند یک مدیر نقطهپالس امن می .

لوی شود. این مسأله جشده شروع شوند، تأمین میی شروع از قبل تعیینطریق تضمین اینکه جلسات جدید کاربر با یک نقطه

 د.رگیرا میهای احراز هویت با اپلیکیشن، گذر از نقاط ورودی و گامارتباط عمیق مهاجمین 

 (XSSتزریق اسکریپت از طریق سایت )

این  هی اجتماعی( بهای رسانههای آنالین ساده یا سایتکنند )شامل فرمهایی که ورودی تولیدی کاربر را دریافت میاپلیکیشن

 XSSی امنیت باشد. حمله دارای ی آن با یک مرورگر وب مشتریمجدد و مشاهدهشده باشد و پست نیاز دارند که محتوا تأیید

ا ی محتوها را به هنگام مشاهدههای کاربر کند. جستجوگر وب مشتری این اسکریپتهایی را وارد دادهکند اسکریپتتالش می

خرب یا محتوای م دهها دچار نقص شوبسایتکند. در نتیجه ممکن است جلسات کاربر به سرقت رود، اجرا می ،توسط کاربری دیگر

 آپلود گردد.

-کند و ترافیکسنجی میهای کاربر را صحتهایی است که تمامی ورودیپالس امن شامل سیاست vWAFی ویزارد حفاظت پایه

که به هنگام وقوع الگوهای  نمودتوان قوانینی را تنظیم کند. از سوی دیگر میمشکوک باشند را حذف می XSSهایی که حاوی 

XSS  .مشخص اعمال شوند 

 (CSRF) جعل درخواست از طریق سایت



 

 

فرستد و متکی به اینست که کاربر از قبل وارد اپلیکیشن درخواستی را به اپلیکیشن وب هدف می CSRFی وقتی که یک حمله

تا از احراز  ماندهای جلسه در یک اپلیکیشن باقی میهدف شده باشد. مثالً وقتی کاربری با استفاده از یک کوکی یا سایر توکن

برد و درخواستی را به اپلیکیشن هدف جستجوگر مشتری را به سرقت می CSRFی هویت مجدد در هر دفعه اجتناب شود. حمله

ن لیکیشن ایی موجود از قبل مورد احراز هویت قرار گرفته است. از آنجایی که اپفرستد. این درخواست توسط توکِن جلسهمی

هایی را به هر فرمی در اپلیکیشن هدف بفرستد و منجر تواند دستورات یا پرسشمی CSRFی ند، حملهاددرخواست را معتبر می

 CSRFای را در برابر حمالت پالس امن با استفاده از مدیر حفاظت فرم حفاظت اضافه vWAFبه افشا یا تخریب اطالعات شود. 

ماید که این نکند و تضمین میهای آنالین را با استفاده از یک کلید مبتنی بر جلسه تأیید اعتبار میر فرمکند. این ابزافراهم می

 ها فقط به صورت مستقیم قابل دسترسی باشند و امکان دسترسی از طریق سایت وجود نداشته باشد. فرم

 های حساسکردن دادهپنهان

شامل اطالعات کارت پرداخت،  های حساسسو استفاده شوند تا بتوانند دادههای مهاجمان ممکن است متوسل به انواع روش

های اضافی حفاظت و چیزی های حساس به الیهاطالعات امنیت اجتماعی و اعتبارهای امنیتی را به دست آورند. این نوع از داده

باید استفاده از انتقال امن رمزگذاری شوند و فیلتر های در حال عبور نیاز دارد. مثالً داده های ذخیره شدهفراتر از رمزگذاری داده

 شود را پنهان کند. های دیگر افشا میهای حساسی که از طریق دفاعتواند دادهفعال پاسخ می

 حمالت تغییر مسیر و ارسال 

که از  ند و در صورتیکنهای وب از تغییر مسیر و ارسال برای انتقال کنترل در خدمات آنالین استفاده میبسیاری از اپلیکیشن

بار باشند. ممکن است توانند زیانی وب هدف استفاده کنند، میبرای انتخاب صفحه URLهای غیرقابل اعتماد یا پارامترهای داده

از طریق ارسال به اهداف غیرمجاز استفاده و فیشینگ مخرب یا از اعتبارسنجی ضعیف تغییر مسیر در جهت حمالت مهاجمان 

 کنند. 



 

 

کنند تا مانع از کامالً شایسته را کنترل می URLهایی است که مراجع پالس امن شامل سیاست vWAFی ویزارد حفاظت پایه

توانند اهداف تغییر مسیر ترجیحی را برای زمانی که یک هدف تغییر تغییر مسیرهای ناخواسته شوند. متخصصین امنیتی نیز می

 نماید.شود، تعریف مسیر نامعتبر شناسایی می

 های طرف سومپذیریرفع آسیب

پذیر یبصفر آس-شود که ممکن است نسبت به حمالت روزها و ابزار طرف سوم میهای آنالین مدرن غالباً شامل کتابخانهاپلیکیشن

-سیبآ توانند از اینافزار شخص سوم قادر به حل سریع عیوب نباشند، بنابراین مهاجمان میکنندگان نرمباشند. شاید تأمین

 ها سواستفاده کنند. پذیری

vWAF حمالت اپلیکیشن استاندارد ی درون اجزای اپلیکیشن را کاهش دهد. شدههای شناختهپذیریتواند آسیبپالس امن می

توان با استفاده از حفاظت پایه یا قابلیت آموزش لیست سفید کاهش داد. به طریق مشابه، را می XSSیا  SQLمانند تزریق 

ا ههای موجود در منطق اپلیکیشنپذیریشخیص و حفاظت در برابر آسیبتواند برای تپالس امن می vWAFهای فعال ویژگی

 مورد استفاده قرار گیرد. 

 اندازی های منعطف راهگزینه

vWAF رین کند که به بهتها فراهم میکند و این امکان را برای سازماناندازی پشتیبانی میهای راهپالس امن از طیف کامل گزینه

تواند به عنوان پالگینی در سرور پالس امن می vWAFشکل نسبت به معماری و پروفایل ریسک اپلیکیشن خود متناسب شوند. 

های ی مجازی در مرکز دادهافزاری یا به صورت یک وسیلهافزار روی سرورهای سختاندازی شود. نصب آن به صورت نرموب راه

پالس امن به منظور امنیت  vTMای یکپارچه با توان آن را به عنوان بستهشود. یا حتی میی ابری انجام میدهکننمشتری یا تأمین

پالس امن به صورت پروکسی مستقل برای استفاده در  vWAFهای پیچیده نصب نمود. ضمناً ارتقایافته و کنترل اپلیکیشن

کردن امنیت در سطح شد و به طور خاص برای استقرار ابری و اضافهباهای موجود در دسترس میADCهای بار و کنندهتوازن

 باشد. اپلیکیشن به یک اپلیکیشن ابری و بدون تغییر معماری اپلیکیشن مناسب می



 

 

 اندازیهای راهای از گزینهخالصه

vWAF  پالس امن برای

مدیر ترافیک مجازی پالس 

 امن

vWAF  پالس امن در ویرایش سازمانیvTM  پالس امن و مدیر خدمات پالس امن وجود دارد

دهد که امنیت در سطح اپلیکیشن را به عنوان بخشی از راهکار و به مدیر ترافیک اجازه می

 اعمال کند. HTTPبه ترافیک  ADCی یکپارچه

افزاری یا مجازی در دسترس بوده و ی نرمبه عنوان یک وسیله WAFاین راهکار پروکسی  پالس امن vWAFپروکسی 

موجود ترافیک را  ADCشود. ی توازن بار مستقر میموجود یا وسیله ADCمعموالً در راستای 

کند تا فایروال اپلیکیشن وب بتواند امنیت در سطح اپلیکیشن از طریق پروکسی مسیردهی می

 را به صورت عمیق اعمال کند.

-ی سختتصویر وسیله

 الس امنپ vWAFافزاری 

 vWAFافزاری دارند، ی سختبه عنوان یک وسیله WAFهایی که نیاز به استقرار برای شبکه

ن یک دستگاه ااینتل نصب شود و به عنو x86تواند روی سرورهای استاندارد پالس امن می

 مستقل مدیریت شود. 

 vWAFپالگین سرور وب 

 پالس امن

توان به پالس امن می vWAFهای سفارشی اپلیکشینپذیری حداکثری در به منظور مقیاس

ده و با شعنوان پالگین سرور وب به کار گرفته شود تا امنیت اپلیکیشن به صورت کامالً توزیع

 انعطاف بهینه تأمین گردد.

 استاندارد استقرار –الزامات سیستم فایروال اپلیکیشن وب مجازی پالس امن 

مجازی پالس امن و تجهیزات مجازی )وقتی با مدیر ترافیک مجازی پالس امن یا به عنوان یک افزار فایروال اپلیکیشن وب نرم

 شود(اندازی میپروکسی راه

ده : شسیستم عامل پشتیبانی

 مدیر ترافیک

Linux x86_64: Kernel 2.6.8 – 3.13 (2.6.22+ for IPv6), glibc 2.5+; 

Solaris 10 (x86_64) 



 

 

محیط مجازی : تجهیزات 

 مجازی

VMware vSphere 5.0, 5.1, 5.5, 6.0; XenServer 6.1, 6.2, 6.5; Oracle 

VM for x86 3.2, 3.3; Microsoft Hyper-V 

Server 2012 & 2012 R2; Microsoft Hyper-V under Windows Server 

2012 and 2012 R2; QEMU/KVM 

(RHEL/CentOS 6.x, 7.x; Ubuntu 12.04, 14.04) 
-پیپیشنهادی : سیافزار سخت

 یو

Intel Xeon/AMD Opteron 

افزار پیشنهادی: حداقل سخت

 حافظه

2 GB 

افزار پیشنهادی: حداقل سخت

 فضای ذخیره

10 GB (Software), 16 GB (Virtual Appliance) 

 

 شدهتوزیعاستقرار  –الزامات سیستم فایروال اپلیکیشن وب مجازی پالس امن 

اندازی راه شدهبه عنوان یک سرویس توزیعافزار فایروال اپلیکیشن وب مجازی پالس امن )وقتی نرمز مستقل و قابل مقیاس جسه 

 شود(می

های ماژول

 گیرندهتصمیم

-تهها در دسکنند. آننیت را به صورت دوطرفه به ترافیک اعمال میمگیرنده سیاست اهای تصمیمماژول

 شوند.اندازی میراه ایچندهستهای از سرورهای یک یا 

Linux 2.6+ (x86_32 and x86_64), Solaris 10 (x86_64), Microsoft 

Windows 2012 Server R2 

1 GB RAM per core 

های پالگین

 اعمالگر

ه ها ترافیک انتخابی را بشوند. آنهای اصلی وب مستقر میهای اعمالگر روی سرورها یا پروکسیپالگین

 کنند.فرستند و تصمیم برگشتی را اعمال میگیرنده میتصمیمی دسته



 

 

Apache 2.0, 2.2 or 2.4 on Linux 2.6+ (x86_32 and x86_46), Solaris 

10 (x86_64); J2EE servers running Java 

1.2 and later and Servlet API 2.3 and later (e.g. Apache Tomcat); 

Nginx (1.9.7+ LUA module required); 

IIS 8; CPU utilization of Web server should not exceed 60% before 

deployment of Enforcer plug-in 

ت کند و وضعیاندازی میگیرنده مدیریت و راهی تصمیمهای امنیتی را در دستهسرور مدیریت سیاست سرور مدیریت

 دهد. امنیتی را گزارش می

Linux 2.6+ (x86_32 and x86_46), Solaris 10 (x86_64), or Microsoft 

Windows 2012 Server R2 

2 GB RAM for Admin Server 
 

 


