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Network Security Gateway

زیان هایمالیناشیازعدمرعایتامنیتدرشبکههابههمراهحمالت
وتهدیداتاینترنتیهموارهیکیازمشکالتمدیرانشرکتها،موسساتو
دوائرخصوصیودولتیبودهاست.براساسآخرینتحقیقات،خسارتهای
ناشیازنادیدهگرفتنامنیتشبکهدرسال  9002تنهادرآمریکا،دهها
میلیارددالرتخمینزدهمیشود.






شرکتها و موسسات خصوصی
دوائر و سازمانهای دولتی
دانشگاهها و مراکز آموزشی
مراکز داده و سرویس دهندگان اینترنت

دسترسیهای غیر مجاز به سیستمها و اطالعات داخلی شبکه
) ،(Unauthorized Accessترافیک های ناخواسته داخلی و بیرونی ناشی از
ویروسها،کرم )(Wormsها،هرزنامه )(SPAMها،بدافزار) (Malwareها،حمالت
اینترنتی ) (Attacks وتبلیغاتناخواستهازجملهمهمتریناینتهدیداتبه
شمارمیرود.کنترلسرویس هایدرخواستیکاربرانوصدوریاعدمصدور
مجوز به کاربران در دستیابی به این سرویسها ،ناحیه ) (Zoneبندی
کاربرانوسرویس هایشبکهوتعیینسطحدسترسینیزازدغدغههای
مدیرانشبکههایکوچک،متوسطوبزرگمحسوبمیشود.

مانیتورینگ و کنترل ترافیک در شبکههای کوچک ،متوسط و بزرگ
یکی دیگر از مشکالتی است که مدیران شبکه همواره با آن دست به
گریبانند .بسیار پیش آمده که ترافیکی ناشناس ،شبکه را مختل کرده و
مدیرانشبکهبا روشسعی وخطا ،پسازمدتی از تجزیه وتحلیل آن
عاجزماندهودرنهایتوضعیتشبکهبهحالتیبحرانیمیانجامد.

تهران ،میدان رسالت ،خیابان نیروی دریایی ،خیابان شهدای گل ،شماره  ،4تلفکس 723 -01737

www.ghasedak.com

قاصدک هان ،چه خبر آوردی...؟!

 DEZH بعنوانیکسیستمجامعدفاعوامنیتشبکهبصورت
یک دروازه امن در شبکه قرار میگیرد تا تمامی تهدیدات و
حمالت اینترنتی را دفع کرده و محیطی امن را برای کاربران و
سرویسدهندگان در شبکه فراهمآورد .سیستمهای دیواره آتش
)،(Firewallتشخیصحمالت )،(IDSجلوگیریازحمالت )،(IPS
ضدویروس )،(AntiVirusضدهرزنامه )،(AntiSpamضدبدافزار
) ،(AntiMalwareآنالیز ترافیک )،(Network Packet Analyzer
ترجمه آدرسهای شبکه ) (NAT/PATبه همراه پشتیبانی از
شبکه مجازی اختصاصی ) (VPN Server/Clientو نیز سامانه
پاالیش ) (Filteringمیتواندمجموعهایکامل،هوشمندوتوانمند
ازابزارهایدفاعوامنیتشبکه،سرویسهاوکاربرانرابصورت
یکجادراختیارقراردهد.
هر یک از سیستم های فوق در تعاملی هماهنگ با یکدیگر و
بصورتکامالشفاف ) (Transparentوچندالیهدر  DEZHکنار
همقرار گرفتهتاسرویسیمناسبوبدوندغدغهرابهکاربرانو
مدیرانشبکههاارائهنماید.

 DEZH همچنین دارای امکان تعیین اولویت در تخصیص
پهنایباندسرویسهایموردنیازکاربران ) (QoSاست.بااستفاده
از این امکان باند میتوان برای کاربران و سرویسهای متنوع
اولویتومیزانپهنایباندمصرفیرامشخصنمود.

با استفاده از DEZH میتوانید دو یا چند خط ارتباطی با
اینترنتراباهمبکارگرفت.دراینحالتدرصورتقطعییکیاز
خطوط، DEZHبصورتخودکارخطوطجایگزینرابنحویوارد
مدارمی کندکهاینجابجائیازدیدکاربرانبنظرنرسد.DEZH
همچنین برای توزیع ترافیک بین دو یا چند سرویس دهنده
بنحویکهازدیدکاربر،تنهایکسرویسدهندهواحددیدهشود،
راهحلیایدهآلارائهمیدهد.ازاینامکانمیتوانبرایتقسیم
باربیندویاچندسرویسدهندهوبویاEmailاستفادهکرد.

 DEZHدارای پورتهای متعددی برای جداسازی نواحی
) (Zoneشبکهایاست.بااستفادهازاینپورتهامیتوانناحیه
مخصوص کاربران ) (Internal Zoneرا از ناحیه مربوط به
سرویس دهندهها ) (DMZو ناحیه اینترنت )(External Zone
جدانمودهوبرایهریکازایننواحی،قوانیندسترسیخاص
تعریفنمود.
 DEZHمی تواندبعنوانیکسیستمتوزیعکنندهباربیندو
یاچندسروربکارگرفتهشودبنحویکهازدیدکاربربیرونی،این
امرکامالمخفیبماند.بطورمثالمیتوانیددویاچندسروروب
را پشت  DEZHقرار دهید و بر روی اینترنت بعنوان یک وب
سرور واحد به ارائه سرویس بپردازید . DEZHبصورت خودکار
ترافیکرابیناینسرورهاتوزیعخواهدکرد.



تعییننوع،مبدا،مقصدوحجمترافیکناشناس



سیستمدیوارهآتشحالتمند



دارایAntiVirus, AntiSpam, AntiMalware



ها/پورتها)(NAT/PAT


قابلیتترجمهآدرس



شناسانیبیشاز000،000حملهاینترنتی،کرم،ویروسوبدافزار



سیستمتشخیصومقابلهباحمالت)(IDS/IPS



بروزرسانیخودکارپایگاهدادهازطریقاینترنت



دارایپورتهایمجزابرایDMZ/Interal/External




امکاناتصالامنکاربرانازطریقVPNبهشبکهمحلی



امکانناحیهبندی) (Zoneامنیتی



امکاناتصالامنشبکههاازطریقVPNبهیکدیگر




تعیینسیاستهایدسترسیبیننواحی)(InterZone Access Policy




امکاناتمتنوعDNS/DHCP Server



امکاناستفادهبصورت Bridge/GateWay



دارایپورتهای10/100/1G/10G




امکاناستفادهازدویاچندخطارتباطیاینترنتبصورتRedundant



پشتیبانیازماجولفیبرنوری)درمدلهایپیشرفته(




امکانتقسیمباربیندویاسرویسدهندهبصورتLoad Balancing




امکانتامینامنیتدرالیه 7بااستفادهازL7 Filtering



اولویتبندیسرویسهاوکاربرانبرایپهنایباندموردنیاز)(QoS




امکان SMTP/POP3/SIP/DNS/FTP/Web ProxyبصورتTransparent



امکانPPTP, PPoE, L2TPوIPSec



استفادهازخطوطADSL/Dialup/Wireless/Leased/Wimaxبرایارتباط



امکانHotSpot



امکان Backup/RestoreازتنظیماتوLogها



ها،دامنهها) (Domain/URL Filtering


امکانپاالیشآدرس



سختافزارپایداروبهینهبرایکاردرشرائطسخت



امکانپاالیشمحتویبراساسکلماتکلیدی)(Content Filtering

)(Statefull Firewall
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Network Security Gateway

 - General Featuresمشخصات عمومی

)Open Source License (GPL

دژبرمبنایسیستم هایبازمتنپایهریزیشدهاست.برایناساس،شمامیتوانیدبدونکوچکتریندغدغهامنیتیناشیازراههایمخفیپشتتتی
)(backdoors آنرادرشبکههایخودبهکارگیرید.اگرچهاینسیستم هابصورترایگاندراینترنتدردسترسهستنتد امتا بتکتارگتیتری
ماجول هادریکسیستمواحدوتغییراتمعتنابهیکهمتخصصینآزمایشگاههایامنیتقاصدکبررویاینماجولهایبرایامنیتبیتشتتتر و
بومیسازیبهمنظوررفعنیازهایداخلیصورتدادهاندبههمراهپشتیبانیطالئیقاصدکباعثشدهاستکهدژبعنوانمحصولیبیرقیب در
بینمحصوالتمشابهداخلیوخارجیشناختهشود.

Blackbox

ک  Boxسختافزاریتعبیهشدهاستاماتمامیتمهیدات
اگرچهدژمانندهرسیستمامنیتیدیگربصورتنرمافزاریطراحیشدهودرداخلی 
الزمبرایمخفیماندننرمافزارومشکالتمعمولآنازدیدکاربردرآنگنجاندهشدهاستبهطوریکهکاربراصطالحامانندیکجعبهسیاهآنرا
بهشبکهمتصلکردهوباروشنکردنآنمیتواندازامکاناتآنبراحتیاستفادهنماید.


10/100/1G/10G/Fiber Ports

هایمتنوعوانواعرابطشبکهقابلاستفادهمیباشد.


هاباسرعت

هایمختلفدژ،انواعپورت

درمدل

Instant Hardware Replacement

درطولمدتپشتیبانیوضمانت،درصورتبروزمشکالتاحتمالیدردژبهشکلیکهقابلرفعدرمحلوظرفکمتراز92ساعتنباشتد ،دژ
بصورتکامالرایگانجایگزینخواهدشد.

Industrial Grade Hardware

هایپرترافیکوصنعتیطراحیشدهاست.بنابراینمیتواندسالهایمتمادیبدونوقفهبهکارخودادامهدهد.


سختافزاردژبرایکاردرمحیط

 - Network Securityامنیت شبکه
)Unified Threat Management (UTM

Stateful Packet Firewall

دژتنهایکFirewallنیست.دژیکسیستمجامعمقابلهباتهدیداتامنیتییاUTMاست.در  UTMهائیمثلدژ،امکاناتینظیرآنتیویتروس،
همگنجاندهمیشود.

آنتیاسپم،فیلترینگمحتوی،فیلترینگالیه،7سرویسHOTSPOTو Load Balancing
بازرسیحالتمندبسته هاازامکاناتویژهدژاست.دراینروشعبوریاجلوگیریازعبورتکتکبستههایاطالعاتیشبکه ) (packetsبتا در
نظرگرفتنسوابقبستههایقبلیتصمیمگیریشدهوازاینطریقامنیتیهوشمنددرلبهشبکههابدستمیآید.اهمیتاینامکاندژزمتانتی
مشخصمیشودکهبدانیمبسیاریازسیستمهایامنیتیفاقداینامکانبودهواصطالحادیوارهآتشغیرحالتمند )(Statelessنامیدهمیشونتد

)Demilitarized Zone (DMZ

یکیازمهمترینوظائفFirewallها،ناحیهبندیامنیتیدرشبکهمیباشند.اینامکانکهدردژبصورتپیشرفتهپیادهسازیشدهاست،امکتان
الیهبندیامنیتیشبکهومخفیسازیهمبندی)(topologyشبکهداخلیازشبکهبیرونیرادراختیارقرارمیدهد.بااستفادهازاین امتکتان،
هایغیرمجازبسیارمحدودشدهوتمامیفعالیتهایهرالیهبهتفکیکثبتوضبطمیشوند.


دسترسی

Intrusion Prevention

تشخیصحمالتوجلوگیریخودکارآنهابههمراهآالرممناسببهمدیرسیستمازجملهتمهیداتامنیتیپیشرفتهایاستکهدردژتتعتبتیته
شدهاست.حمالتاینترنتیوتالشهابراینفوذ )(Portscan & Attacksبااستفادهازروشهایمعمولدر  Firewallهاقتابتل شتنتاستائتی
نیستند.برایشناسائیاینگونهتهدیدات،الزماستFirewallبهفنآوریتشخیصحمالتبااستفادهازنشانههاوالگوهایحمله & (Patterns
ای،بدونکاهشسرعتمحسوس،حمالتوتالشهاینفوذگتران را


هایشبکه

مجهزباشدتابتواندباتجزیهوتحلیلسریعبسته
)Signatures
شناسائیکردهوبصورتخودکار،آن هارامسدودنمایدودرعینحالباآالرممناسب،مدیرسیستمراازاینامرآگاهنماید.دژمجهزبهسامتانته
تشخیصبیشاز00 هزارنوعحملهاینترنتیوبدافزاروجاسوسافزاراستکهبصورتخودکاربروزشدهودرعینحال،مدیرسیستممیتوانتد
الگوهایموردنظرخودرابهسیستماضافهکند.

سیستم جامع دفاع و امنیت شبکه دژ
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سیستم یکپارچه دفاع و امنیت شبکه دژ

Multiple Public IPs

دژدرلبهالیههایشبکهقرارمیگیرد،بنابراین،تمامیساختارشبکهداخلیراازشبکهوالیههایبیرونیمخفیمی کند.دژبهمنظتور تتامتیتن
امنیتسرویسدهندههاوسرویسهایداخلی،خودرادرمسیرآنهاقراردادهوبهنوعیخودرابهجایآنهابهدرخواستکنندگان متعترفتی
میکند.دراینحال،تمامیدرخواست هابرایدسترسیبهآنانازدژعبورکردهودژبصورتکامالمخفی،نوعدسترسیودرخواستراباقوانین
وتمهیداتیکهتوسطمدیرسیستممشخصشده،تطبیقمیدهدوپسازاطمینانازصحتونوعدرخواست،آنهارابصورتیکامال امتن بته
سرویسدهندهمنتقلمیکند.


L7 Filtering

تامینامنیتوکنترلکاربراندرالیه7)الیهکاربرد(یکیازمهمتریننیازهایمدیرانشبکههامیباشد.درفنآوریفیلترینگ الیته  ،7متدیتر
هایموردنیازکاربران،محدودیتوکنترلخاصاعمالنماید.بطورمثالمیتوانامکاناستفتاده از  Yahoo


تواندبراساسسرویس
سیستممی
ویاسرویسهائینظیر Real Videoو Video Streamingرابرایگروهیخاصازکاربرانمسدودوبرایگتروهتی

،Msg،MSN Msg P2P
میتوانازصدهاالگوی )(patternپیشفرضموجوددردژبرایمحدودکردنتترافتیتکهتای
دیگرمحدودنمود.بااستفادهاز  L7 Filtering
ناخواستهاستفادهنمود.بعالوهمدیرسیستممیتواندالگوهایموردنظرخودرانیزدرسیستماعمالنماید.


Quality of Service and Bandwidth
Management

مدیریتپهنایباندواولویتبینترافیکسرویس هایموردنیازکاربراندریکشبکه،دغدغهدیگرمدیراناست.دژبااستفادهازاینامکانقتادر
ونیزنوعسرویسهایدرخواستیکابرانرامدیریتکردهوبینآنهااولویتبنتدی

استترافیکصادرهیاواردهبراساسنامکاربری، MACو IP
نماید.بااستفادهازاینامکان،کاربرانمیتوانندبدوناحساسافتکیفیتازسرویس هایاینترنتبهبهتریننحواستفادهنمایتنتد .بتعتالوه بتا
استفادهازتعیینمحدودیترویهریکازپورتهادردژمیتوانجلویترافیکناخواستهناشیازحمالتویااختالالتناشیاز ویتروسهتا و
کرمهاوبدافزارهاراسدکرد.

SNMP support

کنترلوضعیتسیستمهایشبکهایباپروتکل SNMPصورتمیگیرد.دژبابکارگیریاینپروتکلمیتواندبراحتیوضعیتترافیک پتورتهتا،
هایمانیتورینگشبکههاانتقالدهد.


هایداخلیوموارددیگررابهسیستم

هایحمالتونفوذ،وضعیتسرویس

آالرم

VoIP/SIP Proxy support

بینمراکزتلفنیشبکهای )(IP PBXدرشبکهاستتتفتاده

برایبرقراریتماس

بااستفادهازاینامکاندردژمیتوانازآنبعنوانیکدرگاه SIP
نمودتاکاربرانبرایبرقراریارتباطباسرویسدهندهاصلیازطریقاینسرویسدردژتماسهایخودرابرقرارنمایند.


Portscan Detection

عمدهازحمالتاینترنتیازعملیاتشناسائیاولیهموسومبه Portscanآغازمیشود.تقریباتمامیهکرهاویابرنامههایبدافزاربهمنظوریافتن
تواندقبلازشروعهرحملهایآنرادرمراحلآغازینشناسائینمودهوقبلازهراقدامی،منبتع


کنند.دژمی

هاینفوذازاینروشاستفادهمی
راه
بااستفادهازاینروششناسائیوعقیممیشوند.

آنرامسدودنماید.بیشاز%20بدونکمترینبارترافیکیوباالسری )(Overhead


DoS and DDoS Protection

گیرد،برایازکارانداختنسرویسهائینظیر WWWو FTPاستت .دژ بتراحتتتی


هاصورتمی
بسیاریازحمالتکهازطریقاینترنتبهشبکه
راتارفعخطرحمالتمسدودمیکند.


اینگونهحمالتراشناسائیومبداآن

Anti-Spoofing Protection

شود.دژدربرابراینگونهحمالتنیزبشکلیمنحصربفردازشبکهمحافظتمیکند.


هائیجعلیانجاممی

برخیازحمالتبانشانی

)VLAN support (IEEE 802.1Q trunking

امکاناستفادهازپروتکلترانکینگ 802.1Q یکیدیگرازامکاناتویژهدژاست.اینپروتکلامروزهیکیازاجزاءالینفک طتراحتی الیتههتای
مختلفشبکهمیباشد.


DNS Proxy/Routing

دژمیتواندپسازاتصالبهاینترنتبصورتیک DNSمحلیبهکاربرانشبکهسرویسدهد.ضمنادژوظائفمرتبطبامسیریابیرانیزبه نتحتو
احسنانجاممیدهد.


 - Web Securityامنیت در سطح وب
HTTP & FTP proxies

کردنسرویسهای FTPو WWWیکیدیگرازامکاناتدژاستکهبااستفادهازآنمیتوانبصورتیمخفیبررویاطالعات رد

امکان PROXY
وبدلشدهازایندست،کنترلاهیالزمراصورتداد.


)Anti-virus (600.000+ patterns

دژبعنوانیکضدویروسقویدارایپایگاهدادهقدرتمندیاستکههماکنونتوانائیشناسائیبیشاز000هزارویروسرادارد.این پتایتگتاه
هایقاصدکازطریقاینترنتبروزرسانیمیشود.


ایبااتصالبهسیستممرکزیمستقردرسایت

دادهبصورتدوره

Content Analysis/Filtering

دژدارایقابلیتکنترلومحدودکردنسایتهابااستفادهازمحتوایمتنآن هاست.بااینروشوقتیمدیرسیستممایلاست متثتال جتلتوی
سایتهایغیراخالقیراسدکند،دیگرالزمنیستفهرستیازنشانیهایاینگونهسایت هارابهدژمعرفیکند.دژبصورتکامالهتوشتمتنتد در
هاراکنترلکردهودرصورتتطابقباپارامترهایتعریفشده،آنسایتهارامسدودخواهدکرد.


مسیرترافیکورودی،محتوایمتنسایت

URL/Domain Blacklist

دژدارایحدود90دستهبندیبرایکنترلبیشاز00میلیونآدرسهایاینترنتیتعریفشدهدرسیستماست.مدیرسیستممیتواندبسته بته
هایکاریداخلشبکه،دسترسیبههریکازاینسایتهارامحدودنماید.


وظائفگروه

Group based web access/content filter
Authentication: Local, RADIUS, AD

NTLM/Kerbros Single Sign-On

هایخاصزمانبندیکرد.


هارابرایگروه

ویااستفادهازآن
هایکاربراندسترسیبهسایتهایخاصرامحدود


توانبراساسگروه

دردژمی
احرازهویتکاربراندردژبهانواعصورداخلی، ،RADIUS LDAPو Active Directoryامکانپذیراست.
بااستفادهازاینروشمیتوانبهمحضاحرازهویتکاربرتوسطیکیازمراجعاحرازهویتمبتنیبرروش،NTLM/Kerbrosدژنتیتز کتاربتر
مزبورراشناسائیکردهونیازیبهشناسائیمجدددردژنخواهدبود.

سیستم جامع دفاع و امنیت شبکه دژ

DEZH
مشخصات فنی

سیستم یکپارچه دفاع و امنیت شبکه دژ

 - Email Securityامنیت در سطح ایمیل
SMTP & POP3 proxies

ارتباطکاربرانشبکهبا Mail Serverهابهصورتغیرمستقیموازطریقدژصورتمیگیردتادرصورتبروزمشکلیدرشبکهداخلتی و یتا
سرویسدهندهبیرونی،دژبتواندعکسالعملالزمرابروزدهد.

Transparent Proxy support

اینارتباطاگرچهغیرمستقیموازطریقدژصورتمی گیرداماازدیدکاربرکامالمخفیاستونیازیبهاعمالتنظیمخاصدرسمتت کتاربتر
ندارد.

Intelligent Anti-spam with Bayes, Pattern, SPF

دردژسیستمهوشمندضدهرزنامه )(AntiSpamتعبیهشدهاست.اینسیستمبصورتیکامالهوشمندباقابلیتیادگیریمیتواند Emailهای
ناخواسته )(SPAMرااز Emailهایاصلیتشخیصدادهوبدوننیازبهعکسالعملخاصیدرسمتکاربر،آنهارامسدودسازد.اینسرویتس
دردژبصورتکامالمخفیعملکردهوکاربرازعملکردآنبیاطالعاست.

Heuristics, Black/White-lists support

ارزیابیهوشمندآدرسهایفرستنده Emailبههمراهلیستهایسیاهوسفیدیکیدیگرازروشهایتشخیصهرزنامههادردژاست .متدیتران
توانندآدرس هائیرابعنوانسیاهوسفیددردژمعرفیکردهودژدرهنگامارزیابیهوشمندآدرسفرستندههر،Emailاینآدرسهتا


هامی
شبکه
رانیزلحاظخواهدکرد.

)Anti-virus (600.000+ patterns

دژقابلیتشناسائیبیشاز000 هزارنوعانواعویروسوبدافزاروکرمراداراست.اینامکانازدیدکاربرکامالمخفیاستوبصورتپنتهتان و
خاموش،تمامیEmailهایارسالیودریافتیکاربردراینترنتراتحتنظرمیگیردتادرصورتمشاهدهویروس،کرمویابدافزاردرمتحتتتوای
ها،آنهارامسدودنماید.

Email

Spam Auto-Learning

دژمجهزبهسیستمهوشمندیادگیریضدهرزنامهاست.دراینسیستمروشهایپیچیدههوشمصنوعیجهتتکمیلپایگاهدادهشتنتاستائتی
هرزنامهبااستفادهازالگوهاینامه هایردوبدلشدهاستفادهشدهاست.درحقیقتبااستفادهازاینروش،هرچهدژبیشتردر مستیتر عتبتور
هاعکسالعملمنطقیتریازخودنشاندهد.


توانددربرابرهرزنامه

هایدریافتیوارسالیقرارگیرد،پختهترشدهوسریعترودقیقترمی

نامه

)Transparent Mail Forwarding (BCC

دردژمی توانتنظیماتیرااعمالکردتایکنسخهازکلیهنامه هایارسالیودریافتیکاربرانبهصورتکامالمخفیبهیکیاچندآدرسدیگتر
نیزارسالشود.اینموضوعدرمحیطهاینظامیوامنیتیکاربردفراوانیدارد.

MultiDomain Mail Relay

اینسرویسدردژبرایدریافتوارسال Emailهایچنددامنه )(Domainمختلفازطریقدژبااستفادهازیکیاچند MailServerمتاوراء
رود.بااستفادهازاینامکانمیتوانبجایاستفادهازچندیندژبرایحفاظتازچند،MailServerتنهایکدژرابکارگرفت.


دژبکارمی

 - Virtual Private Networkingشبکه خصوصی مجازی
Support for VPN over Internet

کاربرانیکهدراینترنتفعالیتمیکنندمیتوانندازطریقسرویس VPNبهدژمتصلشدهوبصورتیامندرشبکهداخلیواردشوندوبهتبتادل
اطالعاتبپردازند.

Encryption; DES, 3DES
AES 128/192/256 bits

دژبااستفادهازپیچیدهترینالگوریتمهایرمز،امنیتفضایتبادلاطالعاتبررویبستر VPNراتضمینمیکند.روشهایمتنوعموجوددردژ،
انتقالاطالعاتباضریبامینتباالراتضمینمیکند.


 Pre-Shared Key, Certification Authority,شمامیتوانیدکلیدهایاختصاصیخودرابرایالگوریتم هایرمزدردژتعریفکنیدتابهاینوسیلهازعدمشنوداطالعاتمطمئنشوید.درایتن
توانازانواعالگوریتم هایرمزموردنظررابرایباالبردنضریبامینتانتقالاطالعاتبهرهگیرینمود.


روشمی
Local
PPTP, L2TP, PPPoE, IPSEC, OpenVPN
Support
Automatic connection failover

سرویس VPNدردژباپروتکلهایمختلفارائهمیشودتاانواع Clientهابتوانندبراحتیبهآنمتصلشوند.اینپروتکلهابرای اتصتال انتواع
هایعاملویاشبکههایمختلفغیرهمگونقابلاستفادهاست.


سیستم
دردژمیتواندویاچنداتصال VPNایجادنمودتادرمواقعقطعیکی،دیگریبطورخودکاردرمدارواردشود.


 - HotSpotدرگاه اتصال
Captive Portal
Wires/Wireless

استفادهازدژبرایکنترلومدیریتکاربراندرشبکههایکوچک،متوسطوبزرگباامکان  HotSpotبسیارمقرونبهصرفهودر عتیتن حتال
کارآست.بااینروشمیتوانبدونتنظیمخاص،کاربرانرابرایدسترسیبهاینترنتمدیریتکرد.ازاینسیستممیتوانبرایشبکههایباسیم
وبیسیماستفادهنمود.


Integrated RADIUS service

بااستفادهازامکاناتصالدژبهیک RADIUSخارجیمیتوانکاربرانراازآنطریقمدیریتکردهودیگرنیازیبهتعریفکاربردر داختل دژ
برایمدیریتپهنایباندنیزپشتیبانیمیشود.

نخواهدبود.دراینروشتمامیاستانداردهایRADIUS

No additional software/hardware
required

نامتور
برایانجاماموریچونمدیریتپهنایباند،احرازهویت،اولیتبندیودستهبندیکاربراننیازیبهسختافزاراضافهنیستودژهمهای 
رابهتنهائیانجاممیدهد.


Per-user and global bandwidth limiting

بااستفادهازاینامکاندردژمی توانبهازاءهرکاربرمیزانمعینیپهنایباندازپهنایباندکلراتخصیصداد.ضمنامیتوانبرایگتروهتی از
کاربرانبطورمجموعپهنایبانددیگریرامشخصوآنهارامحدودنمود.


سیستم جامع دفاع و امنیت شبکه دژ
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Network Security Gateway
مشخصات فنی

سیستم یکپارچه دفاع و امنیت شبکه دژ

دژمیتوانبهازاءنامکاربریاآدرسIPویویادرصورتنیازبهازایهرکامپیوترمستقردرشبکهبااستفادهازآدرسMACکامپیوتر وی

در
IP/User/MAC User Accounts
،محدودیتپهنایبانداعمالنمود.
 Automatic client network configurationدرشبکههایگستردهمیتوانباقابلیت DHCPموجوددردژوبدوننیازبهاعمالتنظیمدرسمتکاربر،بهکامپیوترویتنظیماتخاص را از
) (support for DHCP and static IPطریقدژاعمالنمود.
توانازسیستمهایدیگربهدژبافرمت CSVمنتقلنمود.


نامشناسائیکاربرانرامی
User accounts import/export

 - Automatic/Intelligent Service Load Balancingمدیریت خودکار و هوشمند ترافیک سرویسهای شبکه
درشبکهماورایدژمیتوانسرویسدهندگانموازیراهاندازینمود)مانند(IIS WebServerتادرصورتبروزاختاللدریکیاز آنهتا ،دژ
Service/Host failover
بصورتخودکارترافیکرابهسمتسرویسدهندهدیگرسوقدهد.
درشبکهماورایدژمیتوانسرویسدهندگانموازیراهاندازینمود)مانند(IIS WebServer تادژبصورتخودکار،بارپردازشیبینآنهارا
Service/Host load balancing
تنظیمکردهوترافیکورودیآنهاراتعدیلنماید.


 - High Availabilityمدیریت هوشمند سرویسهای پشتیبان در شبکه
بااستفادهازاینامکانویژهدژمی تواندویاچنددژرابصورتموازیدرشبکهبکارگرفتتادرصورتقطعبرقویابروزاختاللسختافتزاری
)Hot Standby (active/passive
دریکیازآن ها،دژهایدیگربصورتخودکاروبدوننیازبهقطعسرویسدرمدارقرارگیرند.

اینامکانبهدژهائیکهبصورتپشتیباندرشبکهقرارمیگیرنداجازهمیدهدتاتنظیماتصورتگرفتهدریکیازآنها،بصورت ختودکتار در
 Synchronizationدیگرینیزاعمالشود.

  - Multi-WAN with Automatic/Intelligent Failover/Balanceمدیریت هوشمند ترافیک خروجی با دو یا چند لینک همزماندردژمیتوانچندلینکاینترنتازسرویس دهندگانمختلفراباهمبکارگرفتبنحویکهازدیدکاربرانشبکهبصورتیکلینکواحتد دیتده
Support for multiple Uplinks/WANs
شوند.
ها،دژبصورتخودکارمیتواندترافیکرابهسمتلینکدرگرسوقدهد.


درصورتبروزمشکلدریکیازاینلینک
Automatic WAN Uplink Failover
 Automatic/Intelligent Traffic Loadدژبصورتیهوشمند،ترافیکخروجیکاربرانبهسمتاینترنتراازطریقلینکهایبیرونیخودمدیریتکردهوبصورتمتوازنهمه آنهتا را
 Balancingبرایارائهسرویسیمناسببکارگیرد.
 Uplinks: Ethernet (Static/DHCP), PPPoE,لینکهایمورداستفادهدردژبرایاتصالبهاینترنتازخطوط ADSLو ISDNتاروشهای PPPoEو PPTPباآدرسثابتویاحتیمتغیتر را
دربرمیگیرد.

ADSL, ISDN, PPTP
دژبرایتامینامنیتشبکههای GPRSونسل0تلفنهمراهبهترینگزینهاست.

UMTS/GPRS/3G support

) - Network/Port Address Translation (NAT/PATترجمه آدرس
بااستفادهازاینامکاندردژمیتوانبراساس PORTسرویسدهندههایپشتدژ،آدرسهایاینترنتیمعتبررابهآدرسهایغیرمعتبرترجمه
س
کردوازاینراه،جلویدسترسیمستقیمکاربرانبیرونیبهسرویسدهندهراگرفت.درحقیقتدراینروش،دژخودرابعنوانتمامیسرویت 
)Port NAT (PAT
دهندگانشبکهمعرفینمودهوپسازبررسیدرخواستهایدریافتی،درخواستهایمعتبررابهسمتسرویسدهندهسوقمیدهد .بتدیتهتی
استدرخواستهایغیرمعتبر،مشکوک،جعلیویاحاویحمالتاینترنتیدراینمرحلهشناسائیومسدودخواهندشد.

اینامکاندردژشماراقادرمیسازدترافیکورودیبهشبکهخودراازطریقدژ،بصورتغیرمستقیموبدوننیازبه IPمعتبرمدیریتنمائید.

Incoming Routed Traffic
دردژمیتوانبهازاءهرسرویسدهندهبا IPمعتبراینترنتی،یک IPغیرمعتبرداخلیتخصیصدادهوسرویسدهندههایموردنظرراپشتدژ
 One-to-One NATامنکرد.دراینصورتدژبصورتخودکارعمل Mappingبینآدرسهایمعتبروغیرمعتبررابصورتنظیربهنظیروخودکارانجامخواهد داد
ودیگرنیازیبهتعریفقواعدمتعددبرایتکتک IPهایمعتبروغیرمعتبرنیست.
بااستفادهازامکان SNATدردژمیتوانبهتمامیکاربرانشبکهبااستفادهازیکیاچندلینکاینترنتبا  IPهایمتفاوت ،سترویستی آرام و
) Source NAT (SNATبدوندردسرارائهکردکهباتغییرسرویسدهندهاینترنتویالینکهایمورداستفادهوآدرسهایآنان،هیچگونهتغییریدرسمتکاربرنهائتی
نیازنباشد.
نیزمیتوانیدازامکانترجمهآدرسدژاستفادهکنیدونیازیبه IPمعتبرنداشتهباشید.

بررویتونلهای IPSEC

IPSec NAT Traversal

امکاناتتعبیهشدهدردژجهتترجمهآدرسهابگونهایاستکهتمامیپروتکلهایاینترنتبااستفادهازآنبراحتیدردسترسخواهنتد بتود.
 Full Protocolترجمهآدرسهادربسیاریازسیستمهایامنیتیمشابهبنحویاستکهبرخیازسرویس هانظیرتتمتاشتای ویتدئتو )(Video Streaming
پذیرنمیباشد.


هاامکان
وکنفرانسویدوئی)(Video Conferencingیاتماستلفنیاینترنتی)(VoIP 
باآن

DEZH
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مشخصات فنی

سیستم یکپارچه دفاع و امنیت شبکه دژ

 - Logging/Reportingثبت وقایع و گزارشات متنوع
داشبوردکنترلومدیریتسیستمبصورتآنیبروزشدهومدیرسیستمبامشاهدهآنمیتواندازوضعیتلحظهبهلحظهدژآگاهشود.

Real-time Dashboard
امکانمانیتورینگترافیکشبکهبههمراهآنالیزمحتواییوارائهگزارشاتوگرافهایمتنوعازنوع،مبدا،مقصدومحتوایترافیکعبوریاز هتر
 Network Analyzerپورت،،IPکاربرو MACیکیدیگرازامکاناتمنحصربفرددژاستکهدرسیستمهایامنیتیمشابهبانصبسختافزارونرمافزارهایجتانتبتی
امکانپذیراست.

دردژمیتوانبهازاءهرواقعهیارویداد،Emailایبرایمدیرسیستمارسالنمود.

Event handling and notification
دژجزومعدودسیستم هایامنیتیاستکهدارایامکانمشاهدهآنیاتفاقاتورویدادهایسیستمازطریقرابطکاربریوبمیباشد.اینامکتان
) Live Log Viewer (AJAX basedبااستفادهازفنآوریمنحصربفرد Ajaxدربرنامهنویسیرابطوبآنبدستآمدهاست.
هایسیستموکاربرانشبکهدردژباجزئیاتکاملثبتوضبطشدهوازطریقرابطکاربریآنقابلگزارشگیریاست.


تمامیفعالیت
Detailed User Based Web Access Report
هاوسرویس هایدژوراندمانکلیسیستمازطریقگرافهایزیباتوسطمدیرسیستمقابلمشاهدهاست.


وضعیتترافیکشبکه،پورت
Network/System/Performance Statistics
 Rule-based logging settingsدردژمی توانوقایعورویدادهایمرتبطباهریکازقواعددسترسیکهمدیرسیستمدرآناعمالمیکندرابصورتجداگانهثبتوضبطنموده
) (Firewall Rulesوگزارشگرفت.
هایسیستموکاربرانشبکهرامیتواندرداخلدژویادریکسیستمبیرونیثبتوضبطنمود.


کلیهفعالیت
Syslog: Local or Remote

 - Managementمدیریت
مدیریتآسانوامن دژدرمقایسهباسایررقبایکیازنقاطقوتمنحصربفردآناست.استفادهازدژبهمددرابطکاربریپیشرفتهوتماموبآن
)Secure Web-based Administration (SSL
بسیارسادهبودهوبدوننیازبهدانشفنیباالقابلاستفادهمیباشد.

نیزمدیریتنمود.اینمحیطویژهکاربرانحرفهایمیباشد.

دژرامیتوانبااستفادهازمحیط SHELL

Secure Remote SSH/SCP Access
سریالمیتواندرصورتاشتباهدرتنظیمدژدرمواقعاضطراریآنرابهحالتقبلازخرابیبازگرداند.

 Serial Consoleبااستفادهاز CONSOLE

 - Updates/Backupبروزرسانی/پشتیبانگیری
دردژمیتوانازتمامتنظیماتوحتی LOGهایسیستم  BACKUPگرفتودرزمانمقتضیآنرابازیابینمود.اینکاربدوننیاز بته نترمافتزار
Web interfaces Backup/Restore settings
جانبیوتنهابااستفادهازرابطوبدژصورتمیگیرد.

 Centralized Updates through GHASEDAKتمامی دژهاینصبشدهدرسراسردنیاازطریقازطریقسایتمرکزیقاصدکدراینترنتبروزشدهوآخرینافزونههایامنیتیوویتروسهتای
جدیدبهآناضافهمیشوند.بنابراینالزمنیستنگرانتهدیداتامنیتیجدیدباشید.

Network
آنتیویروسوآنتیاسپمموجوددردژبصورتخودکارازطریقاینترنتبروزمیشوند.

Anti-virus/spam Update
هایموجوددرلیستسیاهفیلترینگدژبصورتخودکارازطریقاینترنتبروزمیشوند.


آدرس
URL/Domain Blacklist Update
هایزمانیمشخصیبرایتانازکلسیستمپشتیبانتهیهکردهوآنرابهمحلیامنارسالنماید.


توانیدازدژبخواهیدتادربازه

درصورتنیازمی
Scheduled Automatic Backup
هایتهیهشدهدردژرامیتوانازطریقپستالکترونیکیوبصورترمزشدهبهمحلیامنمنتقلنمود.


پشتیبان
Encrypted Backups via E-mail
بااستفادهازپشتیبانیکهقبالروی USB MEMORYگرفتهایدمی توانیددرهرزمانسیستمرابهوضعیتزمانگرفتنپشتیبان متورد نتظتر
 Instant Recovery/Backup to USB-Stickبازگردانید.

