
 صورت مسئله چیست؟

هابههمراهحمالتهایمالیناشیازعدمرعایتامنیتدرشبکهزیان
ها،موسساتووتهدیداتاینترنتیهموارهیکیازمشکالتمدیرانشرکت

هایدوائرخصوصیودولتیبودهاست.براساسآخرینتحقیقات،خسارت
نادیدهگرفتنامنیتشبکهدرسال ده9002ناشیاز آمریکا، در هاتنها

 میلیارددالرتخمینزدهمیشود.

سیستمدسترسی به مجاز غیر شبکههای داخلی اطالعات و ها
(Unauthorized Access)ترافیک از، ناشی بیرونی و داخلی ناخواسته های

ها،هرزنامه(Worms)ها،کرمویروس (SPAM)ها،بدافزار(Malware)ها،حمالت
تبلیغاتناخواستهازجملهمهمتریناینتهدیداتبه(Attacks)اینترنتی و

هایدرخواستیکاربرانوصدوریاعدمصدورشمارمیرود.کنترلسرویس
سرویس این به دستیابی در کاربران به مجوز ناحیه بندی(Zone)ها،

تعیینسطحدسترسینیزازدغدغهکاربرانوسرویس هایهایشبکهو
 هایکوچک،متوسطوبزرگمحسوبمیشود.مدیرانشبکه

شبکه ترافیکدر کنترل بزرگمانیتورینگو متوسطو هایکوچک،
به دست آن با همواره شبکه مدیران که است مشکالتی از دیگر یکی
و مختلکرده را شبکه ترافیکیناشناس، که پیشآمده بسیار گریبانند.

 روشسعیوخطا، با مدتیمدیرانشبکه تحلیلآنپساز و تجزیه از
 عاجزماندهودرنهایتوضعیتشبکهبهحالتیبحرانیمیانجامد.

 

 

 DEZH سیستم جامع دفاع و امنیت شبکه دژ

Network Security Gateway 

 ها و موسسات خصوصی شرکت 

 های دولتی دوائر  و سازمان 

 ها و مراکز آموزشی دانشگاه 
 و سرویس دهندگان اینترنت  مراکز داده 
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از استفاده باDEZHبا ارتباطی خط چند یا دو میتوانید
اینترنتراباهمبکارگرفت.دراینحالتدرصورتقطعییکیاز

بصورتخودکارخطوطجایگزینرابنحویواردDEZHخطوط،
DEZHکندکهاینجابجائیازدیدکاربرانبنظرنرسد.مدارمی

سرویسدهنده چند یا دو ترافیکبین توزیع برای همچنین
دهندهواحددیدهشود،بنحویکهازدیدکاربر،تنهایکسرویس

توانبرایتقسیمدهد.ازاینامکانمیآلارائهمیراهحلیایده
 استفادهکرد.Emailدهندهوبویاباربیندویاچندسرویس

پورتDEZH نواحیدارای جداسازی برای متعددی های
(Zone)استفادهازاینپورتشبکه با میتوانناحیهایاست. ها

 کاربران به(Internal Zone)مخصوص مربوط ناحیه از را
سرویسدهنده (DMZ)ها اینترنت ناحیه (External Zone)و

جدانمودهوبرایهریکازایننواحی،قوانیندسترسیخاص
 تعریفنمود.

DEZHتواندبعنوانیکسیستمتوزیعکنندهباربیندومی
یاچندسروربکارگرفتهشودبنحویکهازدیدکاربربیرونی،این

توانیددویاچندسروروبامرکامالمخفیبماند.بطورمثالمی
پشت رویاینترنتبعنوانیکوبDEZHرا بر و دهید قرار

 سرویسبپردازید. ارائه به واحد خودکارDEZHسرور بصورت
 ترافیکرابیناینسرورهاتوزیعخواهدکرد.

 تعییننوع،مبدا،مقصدوحجمترافیکناشناس 

 دارایAntiVirus, AntiSpam, AntiMalware 

 حملهاینترنتی،کرم،ویروسوبدافزار000،000شناسانیبیشاز 

 بروزرسانیخودکارپایگاهدادهازطریقاینترنت 

 امکاناتصالامنکاربرانازطریقVPNبهشبکهمحلی 

 هاازطریقامکاناتصالامنشبکهVPNبهیکدیگر 

 امکاناتمتنوعDNS/DHCP Server 

 10/100/1هایدارایپورتG/10G 

 هایپیشرفته)پشتیبانیازماجولفیبرنوری(درمدل 

 بااستفادهاز 7امکانتامینامنیتدرالیهL7 Filtering 

 امکانSMTP/POP3/SIP/DNS/FTP/Web ProxyبصورتTransparent 

 استفادهازخطوطADSL/Dialup/Wireless/Leased/Wimaxبرایارتباط 

 امکانBackup/RestoreازتنظیماتوLogها 

 سختافزارپایداروبهینهبرایکاردرشرائطسخت 

 سیستمدیوارهآتشحالتمند(Statefull Firewall)  

 ها(ها/پورتقابلیتترجمهآدرسNAT/PAT( 

 سیستمتشخیصومقابلهباحمالت (IDS/IPS) 

 هایمجزابرایدارایپورتDMZ/Interal/External 

 امکانناحیهبندی(Zone)امنیتی 

 هایدسترسیبیننواحیتعیینسیاست(InterZone Access Policy) 

 امکاناستفادهبصورتBridge/GateWay 

 امکاناستفادهازدویاچندخطارتباطیاینترنتبصورتRedundant 

 دهندهبصورتامکانتقسیمباربیندویاسرویسLoad Balancing 

 هاوکاربرانبرایپهنایباندموردنیازاولویتبندیسرویس(QoS) 

 امکانPPTP, PPoE, L2TPوIPSec 

 امکانHotSpot 

 هاها،دامنهامکانپاالیشآدرس(Domain/URL Filtering) 

 امکانپاالیشمحتویبراساسکلماتکلیدی(Content Filtering) 

DEZHبعنوانیکسیستمجامعدفاعوامنیتشبکهبصورت
می قرار شبکه در امن دروازه ویک تهدیدات تمامی تا گیرد

دفع را اینترنتی وحمالت کاربران برای را امن محیطی و کرده
فراهمسرویس شبکه سیستمدهندگاندر آتشآورد. هایدیواره

(Firewall)تشخیصحمالت ،(IDS)جلوگیریازحمالت ،(IPS)،
ضدهرزنامه(AntiVirus)ضدویروس ،(AntiSpam)ضدبدافزار ،

(AntiMalware) ترافیک آنالیز ،(Network Packet Analyzer)،
آدرس ترجمه شبکه از(NAT/PAT)های پشتیبانی همراه به

 اختصاصی مجازی سامانه(VPN Server/Client)شبکه نیز و
ایکامل،هوشمندوتوانمندتواندمجموعهمی(Filtering)پاالیش

سرویس امنیتشبکه، ابزارهایدفاعو بصورتاز کاربرانرا و ها
 یکجادراختیارقراردهد.

سیستم یکاز وهر یکدیگر تعاملیهماهنگبا هایفوقدر
(Transparent)بصورتکامالشفاف کنارDEZHوچندالیهدر

بهکاربرانوهمقرار گرفتهتاسرویسیمناسبوبدوندغدغهرا
 هاارائهنماید.مدیرانشبکه

DEZHتخصیص در اولویت تعیین امکان دارای همچنین
است.بااستفاده(QoS)هایموردنیازکاربرانپهنایباندسرویس

می باند امکان این سرویساز و کاربران برای متنوعتوان های
 اولویتومیزانپهنایباندمصرفیرامشخصنمود.

 قاصدک هان، چه خبر آوردی...؟!

 



 

 

 

 - General Features مشخصات عمومی 

Open Source License (GPL) 

هایمخفیپشتتتیهایبازمتنپایهریزیشدهاست.برایناساس،شمامیتوانیدبدونکوچکتریندغدغهامنیتیناشیازراهدژبرمبنایسیستم
(backdoors)بتکتارگتیتریهایخودبهکارگیرید.اگرچهاینسیستمآنرادرشبکه  امتا هابصورترایگاندراینترنتدردسترسهستنتد

وهایامنیتقاصدکبررویاینماجولهادریکسیستمواحدوتغییراتمعتنابهیکهمتخصصینآزمایشگاهماجول هایبرایامنیتبیتشتتتر
در بومیسازیبهمنظوررفعنیازهایداخلیصورتدادهاندبههمراهپشتیبانیطالئیقاصدکباعثشدهاستکهدژبعنوانمحصولیبیرقیب

 بینمحصوالتمشابهداخلیوخارجیشناختهشود.

Blackbox 

سختافزاریتعبیهشدهاستاماتمامیتمهیدات Box اگرچهدژمانندهرسیستمامنیتیدیگربصورتنرمافزاریطراحیشدهودرداخلیک
نراهآالزمبرایمخفیماندننرمافزارومشکالتمعمولآنازدیدکاربردرآنگنجاندهشدهاستبهطوریکهکاربراصطالحامانندیکجعبهسیا

 تواندازامکاناتآنبراحتیاستفادهنماید.بهشبکهمتصلکردهوباروشنکردنآنمی

10/100/1G/10G/Fiber Ports باشد.هایمتنوعوانواعرابطشبکهقابلاستفادهمیهاباسرعتهایمختلفدژ،انواعپورتدرمدل 

Instant Hardware Replacement 
دژ92درطولمدتپشتیبانیوضمانت،درصورتبروزمشکالتاحتمالیدردژبهشکلیکهقابلرفعدرمحلوظرفکمتراز ساعتنباشتد،

 بصورتکامالرایگانجایگزینخواهدشد.

Industrial Grade Hardware هایمتمادیبدونوقفهبهکارخودادامهدهد.هایپرترافیکوصنعتیطراحیشدهاست.بنابراینمیتواندسالسختافزاردژبرایکاردرمحیط 

 - Network Security امنیت شبکه 

Unified Threat Management (UTM) 
هائیمثلدژ،امکاناتینظیرآنتیویتروس، UTM است.درUTMنیست.دژیکسیستمجامعمقابلهباتهدیداتامنیتییاFirewallدژتنهایک

 شود.همگنجاندهمی Load BalancingوHOTSPOT،سرویس7آنتیاسپم،فیلترینگمحتوی،فیلترینگالیه

Stateful Packet Firewall 

در (packets) هاازامکاناتویژهدژاست.دراینروشعبوریاجلوگیریازعبورتکتکبستههایاطالعاتیشبکهمندبستهبازرسیحالت بتا
آید.اهمیتاینامکاندژزمتانتیهابدستمینظرگرفتنسوابقبستههایقبلیتصمیمگیریشدهوازاینطریقامنیتیهوشمنددرلبهشبکه

نامیدهمیشونتد (Stateless)مندمشخصمیشودکهبدانیمبسیاریازسیستمهایامنیتیفاقداینامکانبودهواصطالحادیوارهآتشغیرحالت

Demilitarized Zone (DMZ) 

باشند.اینامکانکهدردژبصورتپیشرفتهپیادهسازیشدهاست،امکتانها،ناحیهبندیامنیتیدرشبکهمیFirewallیکیازمهمترینوظائف
امتکتان،شبکهداخلیازشبکهبیرونیرادراختیارقرارمی(topology)بندیالیهبندیامنیتیشبکهومخفیسازیهم دهد.بااستفادهازاین

 شوند.هایغیرمجازبسیارمحدودشدهوتمامیفعالیتهایهرالیهبهتفکیکثبتوضبطمیدسترسی

Intrusion Prevention 

ایاستکهدردژتتعتبتیتههابههمراهآالرممناسببهمدیرسیستمازجملهتمهیداتامنیتیپیشرفتهتشخیصحمالتوجلوگیریخودکارآن
شتنتاستائتی Firewallهایمعمولدربااستفادهازروش (Portscan & Attacks)هابراینفوذشدهاست.حمالتاینترنتیوتالش هاقتابتل

 & Patterns)هاوالگوهایحملهبهفنآوریتشخیصحمالتبااستفادهازنشانهFirewallنیستند.برایشناسائیاینگونهتهدیدات،الزماست
Signatures) راای،بدونکاهشسرعتمحسوس،حمالتوتالشهایشبکهمجهزباشدتابتواندباتجزیهوتحلیلسریعبسته هاینفوذگتران

هارامسدودنمایدودرعینحالباآالرممناسب،مدیرسیستمراازاینامرآگاهنماید.دژمجهزبهسامتانتهشناسائیکردهوبصورتخودکار،آن
توانتدهزارنوعحملهاینترنتیوبدافزاروجاسوسافزاراستکهبصورتخودکاربروزشدهودرعینحال،مدیرسیستممی00تشخیصبیشاز

 الگوهایموردنظرخودرابهسیستماضافهکند.

DEZH 
Network Security Gateway 

 مشخصات فنی سیستم یکپارچه دفاع و امنیت شبکه دژ

 سیستم جامع دفاع و امنیت شبکه دژ
DEZH 



 

 

Multiple Public IPs 

تتامتیتنهایبیرونیمخفیمیگیرد،بنابراین،تمامیساختارشبکهداخلیراازشبکهوالیههایشبکهقرارمیدژدرلبهالیه کند.دژبهمنظتور
متعترفتیهاقراردادهوبهنوعیخودرابهجایآنهایداخلی،خودرادرمسیرآنهاوسرویسامنیتسرویسدهنده هابهدرخواستکنندگان

هابرایدسترسیبهآنانازدژعبورکردهودژبصورتکامالمخفی،نوعدسترسیودرخواستراباقوانینکند.دراینحال،تمامیدرخواستمی
بتهدهدوپسازاطمینانازصحتونوعدرخواست،آنوتمهیداتیکهتوسطمدیرسیستممشخصشده،تطبیقمی امتن هارابصورتیکامال

 کند.سرویسدهندهمنتقلمی

L7 Filtering 

هامی(الیهکاربرد)یکیازمهمتریننیازهایمدیرانشبکه7تامینامنیتوکنترلکاربراندرالیه الیته متدیتر7باشد.درفنآوریفیلترینگ ،
هایموردنیازکاربران،محدودیتوکنترلخاصاعمالنماید.بطورمثالمیتواندبراساسسرویسسیستممی از  Yahooتوانامکاناستفتاده

Msg،MSN Msg،P2P  هائینظیرویاسرویسReal Video وVideo Streaming رابرایگروهیخاصازکاربرانمسدودوبرایگتروهتی
هتایپیشفرضموجوددردژبرایمحدودکردنتترافتیتک (pattern)توانازصدهاالگویمی  L7 Filteringدیگرمحدودنمود.بااستفادهاز

 تواندالگوهایموردنظرخودرانیزدرسیستماعمالنماید.ناخواستهاستفادهنمود.بعالوهمدیرسیستممی

Quality of Service and Bandwidth  

Management 

هایموردنیازکاربراندریکشبکه،دغدغهدیگرمدیراناست.دژبااستفادهازاینامکانقتادرمدیریتپهنایباندواولویتبینترافیکسرویس
هااولویتبنتدیهایدرخواستیکابرانرامدیریتکردهوبینآنونیزنوعسرویس IPو MACاستترافیکصادرهیاواردهبراساسنامکاربری،

بتاتوانندبدوناحساسافتکیفیتازسرویسنماید.بااستفادهازاینامکان،کاربرانمی بتعتالوه هایاینترنتبهبهتریننحواستفادهنمایتنتد.
ویتروسهادردژمیاستفادهازتعیینمحدودیترویهریکازپورت وتوانجلویترافیکناخواستهناشیازحمالتویااختالالتناشیاز هتا

 کرمهاوبدافزارهاراسدکرد.

SNMP support 
پتورتگیرد.دژبابکارگیریاینپروتکلمیصورتمی SNMPهایشبکهایباپروتکلکنترلوضعیتسیستم هتا،تواندبراحتیوضعیتترافیک

 هاانتقالدهد.هایمانیتورینگشبکههایداخلیوموارددیگررابهسیستمهایحمالتونفوذ،وضعیتسرویسآالرم

VoIP/SIP Proxy support 
درشبکهاستتتفتاده (IP PBX)ایبینمراکزتلفنیشبکهبرایبرقراریتماس SIPتوانازآنبعنوانیکدرگاهبااستفادهازاینامکاندردژمی

 هایخودرابرقرارنمایند.نمودتاکاربرانبرایبرقراریارتباطباسرویسدهندهاصلیازطریقاینسرویسدردژتماس

Portscan Detection 

هایبدافزاربهمنظوریافتنشود.تقریباتمامیهکرهاویابرنامهآغازمی Portscanعمدهازحمالتاینترنتیازعملیاتشناسائیاولیهموسومبه
رادرمراحلآغازینشناسائینمودهوقبلازهراقدامی،منبتعایآنتواندقبلازشروعهرحملهکنند.دژمیهاینفوذازاینروشاستفادهمیراه
 شوند.بااستفادهازاینروششناسائیوعقیممی (Overhead)%بدونکمترینبارترافیکیوباالسری20رامسدودنماید.بیشازآن

DoS and DDoS Protection 
بتراحتتتی FTPو WWWهائینظیرگیرد،برایازکارانداختنسرویسهاصورتمیبسیاریازحمالتکهازطریقاینترنتبهشبکه دژ استت.

 کند.راتارفعخطرحمالتمسدودمیاینگونهحمالتراشناسائیومبداآن

Anti-Spoofing Protection کند.شود.دژدربرابراینگونهحمالتنیزبشکلیمنحصربفردازشبکهمحافظتمیهائیجعلیانجاممیبرخیازحمالتبانشانی 

VLAN support (IEEE 802.1Q trunking) 
الیته 802.1Qامکاناستفادهازپروتکلترانکینگ طتراحتی هتاییکیدیگرازامکاناتویژهدژاست.اینپروتکلامروزهیکیازاجزاءالینفک

 باشد.مختلفشبکهمی

DNS Proxy/Routing 
نتحتو DNSتواندپسازاتصالبهاینترنتبصورتیکدژمی محلیبهکاربرانشبکهسرویسدهد.ضمنادژوظائفمرتبطبامسیریابیرانیزبه

 دهد.احسنانجاممی

 - Web Security امنیت در سطح وب 

HTTP & FTP proxies 
ردیکیدیگرازامکاناتدژاستکهبااستفادهازآنمی WWWو FTPهایکردنسرویس PROXYامکان توانبصورتیمخفیبررویاطالعات

 اهیالزمراصورتداد.وبدلشدهازایندست،کنترل

Anti-virus (600.000+ patterns) 
پتایتگتاه000دژبعنوانیکضدویروسقویدارایپایگاهدادهقدرتمندیاستکههماکنونتوانائیشناسائیبیشاز هزارویروسرادارد.این

 شود.هایقاصدکازطریقاینترنتبروزرسانیمیایبااتصالبهسیستممرکزیمستقردرسایتدادهبصورتدوره

Content Analysis/Filtering 

جتلتویهابااستفادهازمحتوایمتنآندژدارایقابلیتکنترلومحدودکردنسایت متثتال هاست.بااینروشوقتیمدیرسیستممایلاست
درهایاینگونهسایتهایغیراخالقیراسدکند،دیگرالزمنیستفهرستیازنشانیسایت هارابهدژمعرفیکند.دژبصورتکامالهتوشتمتنتد

 هارامسدودخواهدکرد.هاراکنترلکردهودرصورتتطابقباپارامترهایتعریفشده،آنسایتمسیرترافیکورودی،محتوایمتنسایت

URL/Domain Blacklist 
بتهمیلیونآدرسهایاینترنتیتعریفشدهدرسیستماست.مدیرسیستممی00دستهبندیبرایکنترلبیشاز90دژدارایحدود تواندبسته

 هارامحدودنماید.هایکاریداخلشبکه،دسترسیبههریکازاینسایتوظائفگروه

Group based web access/content filter کرد.بندیهایخاصزمانهارابرایگروهویااستفادهازآنهایخاصرامحدودهایکاربراندسترسیبهسایتتوانبراساسگروهدردژمی 

Authentication: Local, RADIUS, AD احرازهویتکاربراندردژبهانواعصورداخلی،RADIUS ،LDAP وActive Directory .امکانپذیراست 

NTLM/Kerbros Single Sign-On 

کتاربترNTLM/Kerbrosتوانبهمحضاحرازهویتکاربرتوسطیکیازمراجعاحرازهویتمبتنیبرروشبااستفادهازاینروشمی ،دژنتیتز
 مزبورراشناسائیکردهونیازیبهشناسائیمجدددردژنخواهدبود.

 مشخصات فنی سیستم یکپارچه دفاع و امنیت شبکه دژ
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SMTP & POP3 proxies 
یتاهابهصورتغیرمستقیموازطریقدژصورتمی Mail Serverارتباطکاربرانشبکهبا و گیردتادرصورتبروزمشکلیدرشبکهداخلتی

 سرویسدهندهبیرونی،دژبتواندعکسالعملالزمرابروزدهد.

Transparent Proxy support 
کتاربتراینارتباطاگرچهغیرمستقیموازطریقدژصورتمی گیرداماازدیدکاربرکامالمخفیاستونیازیبهاعمالتنظیمخاصدرسمتت

 ندارد.

Intelligent Anti-spam with Bayes, Pat-

tern, SPF 

های Emailتواندتعبیهشدهاست.اینسیستمبصورتیکامالهوشمندباقابلیتیادگیریمی (AntiSpam)دردژسیستمهوشمندضدهرزنامه
هارامسدودسازد.اینسرویتسهایاصلیتشخیصدادهوبدوننیازبهعکسالعملخاصیدرسمتکاربر،آن Emailرااز (SPAM)ناخواسته

 دردژبصورتکامالمخفیعملکردهوکاربرازعملکردآنبیاطالعاست.

Heuristics, Black/White-lists support 

متدیترانهایتشخیصهرزنامههایسیاهوسفیدیکیدیگرازروشبههمراهلیست Emailهایفرستندهارزیابیهوشمندآدرس هادردژاست.
هتا،اینآدرسEmailهائیرابعنوانسیاهوسفیددردژمعرفیکردهودژدرهنگامارزیابیهوشمندآدرسفرستندههرتوانندآدرسهامیشبکه

 رانیزلحاظخواهدکرد.

Anti-virus (600.000+ patterns) 

و000دژقابلیتشناسائیبیشاز هزارنوعانواعویروسوبدافزاروکرمراداراست.اینامکانازدیدکاربرکامالمخفیاستوبصورتپنتهتان
گیردتادرصورتمشاهدهویروس،کرمویابدافزاردرمتحتتتوایهایارسالیودریافتیکاربردراینترنتراتحتنظرمیEmailخاموش،تمامی

Emailهارامسدودنماید.ها،آن 

Spam Auto-Learning 

هایپیچیدههوشمصنوعیجهتتکمیلپایگاهدادهشتنتاستائتیدژمجهزبهسیستمهوشمندیادگیریضدهرزنامهاست.دراینسیستمروش
عتبتورهرزنامهبااستفادهازالگوهاینامه مستیتر هایردوبدلشدهاستفادهشدهاست.درحقیقتبااستفادهازاینروش،هرچهدژبیشتردر

 تریازخودنشاندهد.هاعکسالعملمنطقیتوانددربرابرهرزنامههایدریافتیوارسالیقرارگیرد،پختهترشدهوسریعترودقیقترمینامه

Transparent Mail Forwarding (BCC) 
هایارسالیودریافتیکاربرانبهصورتکامالمخفیبهیکیاچندآدرسدیگترتوانتنظیماتیرااعمالکردتایکنسخهازکلیهنامهدردژمی

 نیزارسالشود.اینموضوعدرمحیطهاینظامیوامنیتیکاربردفراوانیدارد.

MultiDomain Mail Relay 
متاوراء MailServerمختلفازطریقدژبااستفادهازیکیاچند (Domain)هایچنددامنه Emailاینسرویسدردژبرایدریافتوارسال

 ،تنهایکدژرابکارگرفت.MailServerتوانبجایاستفادهازچندیندژبرایحفاظتازچندرود.بااستفادهازاینامکانمیدژبکارمی

 - Email Security امنیت در سطح ایمیل 

Support for VPN over Internet 
بهدژمتصلشدهوبصورتیامندرشبکهداخلیواردشوندوبهتبتادل VPNتوانندازطریقسرویسکنندمیکاربرانیکهدراینترنتفعالیتمی

 اطالعاتبپردازند.

Encryption; DES, 3DES  

AES 128/192/256 bits  

هایمتنوعموجوددردژ،روشکند.راتضمینمی VPNهایرمز،امنیتفضایتبادلاطالعاتبررویبسترترینالگوریتمدژبااستفادهازپیچیده
 کند.انتقالاطالعاتباضریبامینتباالراتضمینمی

Pre-Shared Key, Certification Authority, 

Local 

هایرمزدردژتعریفکنیدتابهاینوسیلهازعدمشنوداطالعاتمطمئنشوید.درایتنتوانیدکلیدهایاختصاصیخودرابرایالگوریتمشمامی
 هایرمزموردنظررابرایباالبردنضریبامینتانتقالاطالعاتبهرهگیرینمود.توانازانواعالگوریتمروشمی

PPTP, L2TP, PPPoE, IPSEC, OpenVPN 

Support 

انتواعهابتوانندبراحتیبهآنمتصلشوند.اینپروتکل Clientشودتاانواعهایمختلفارائهمیدردژباپروتکل VPNسرویس اتصتال هابرای
 هایمختلفغیرهمگونقابلاستفادهاست.هایعاملویاشبکهسیستم

Automatic connection failover تواندویاچنداتصالدردژمیVPN .ایجادنمودتادرمواقعقطعیکی،دیگریبطورخودکاردرمدارواردشود 

Captive Portal 

Wires/Wireless 

حتال HotSpotهایکوچک،متوسطوبزرگباامکاناستفادهازدژبرایکنترلومدیریتکاربراندرشبکه عتیتن بسیارمقرونبهصرفهودر
هایباسیمتوانبرایشبکهتوانبدونتنظیمخاص،کاربرانرابرایدسترسیبهاینترنتمدیریتکرد.ازاینسیستممیکارآست.بااینروشمی

 سیماستفادهنمود.وبی

 - Virtual Private Networking  شبکه خصوصی مجازی 

 - HotSpot درگاه اتصال 

Integrated RADIUS service 

دژتوانکاربرانراازآنخارجیمی RADIUSبااستفادهازامکاناتصالدژبهیک داختل طریقمدیریتکردهودیگرنیازیبهتعریفکاربردر
 شود.برایمدیریتپهنایباندنیزپشتیبانیمیRADIUSنخواهدبود.دراینروشتمامیاستانداردهای

No additional software/hardware  

required 

ورامتبرایانجاماموریچونمدیریتپهنایباند،احرازهویت،اولیتبندیودستهبندیکاربراننیازیبهسختافزاراضافهنیستودژهمهاین
 دهد.رابهتنهائیانجاممی

Per-user and global bandwidth limiting 
ازتوانبهازاءهرکاربرمیزانمعینیپهنایباندازپهنایباندکلراتخصیصداد.ضمنامیبااستفادهازاینامکاندردژمی توانبرایگتروهتی

 هارامحدودنمود.کاربرانبطورمجموعپهنایبانددیگریرامشخصوآن
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IP/User/MAC User Accounts 
ویMACصورتنیازبهازایهرکامپیوترمستقردرشبکهبااستفادهازآدرسویویادرIPتوانبهازاءنامکاربریاآدرسدژمیدر کامپیوتر

 ،محدودیتپهنایبانداعمالنمود.

Automatic client network configuration 

(support for DHCP and static IP) 

از DHCPتوانباقابلیتهایگستردهمیدرشبکه را موجوددردژوبدوننیازبهاعمالتنظیمدرسمتکاربر،بهکامپیوترویتنظیماتخاص
 طریقدژاعمالنمود.

User accounts import/export  هایدیگربهدژبافرمتتوانازسیستمنامشناسائیکاربرانرامیCSV .منتقلنمود 

Service/Host failover 
آنIIS WebServerتوانسرویسدهندگانموازیراهاندازینمود(ماننددرشبکهماورایدژمی دژ)تادرصورتبروزاختاللدریکیاز هتا،

 بصورتخودکارترافیکرابهسمتسرویسدهندهدیگرسوقدهد.

Service/Host load balancing 
هاراتادژبصورتخودکار،بارپردازشیبینآن )IIS WebServerتوانسرویسدهندگانموازیراهاندازینمود(ماننددرشبکهماورایدژمی

 هاراتعدیلنماید.تنظیمکردهوترافیکورودیآن

Hot Standby (active/passive) 
تواندویاچنددژرابصورتموازیدرشبکهبکارگرفتتادرصورتقطعبرقویابروزاختاللسختافتزاریبااستفادهازاینامکانویژهدژمی

 ها،دژهایدیگربصورتخودکاروبدوننیازبهقطعسرویسدرمدارقرارگیرند.دریکیازآن

Synchronization 
دردهدتاتنظیماتصورتگرفتهدریکیازآنگیرنداجازهمیاینامکانبهدژهائیکهبصورتپشتیباندرشبکهقرارمی ختودکتار ها،بصورت

 دیگرینیزاعمالشود.

Support for multiple Uplinks/WANs 
دیتدهتوانچندلینکاینترنتازسرویسدردژمی دهندگانمختلفراباهمبکارگرفتبنحویکهازدیدکاربرانشبکهبصورتیکلینکواحتد
 شوند.

Automatic WAN Uplink Failover تواندترافیکرابهسمتلینکدرگرسوقدهد.ها،دژبصورتخودکارمیدرصورتبروزمشکلدریکیازاینلینک 

Automatic/Intelligent Traffic Load 

 Balancing 

آندژبصورتیهوشمند،ترافیکخروجیکاربرانبهسمتاینترنتراازطریقلینک راهایبیرونیخودمدیریتکردهوبصورتمتوازنهمه هتا
 برایارائهسرویسیمناسببکارگیرد.

Uplinks: Ethernet (Static/DHCP), PPPoE, 

ADSL, ISDN, PPTP 

را PPTPو PPPoEتاروشهای ISDNو ADSLهایمورداستفادهدردژبرایاتصالبهاینترنتازخطوطلینک باآدرسثابتویاحتیمتغیتر
 گیرد.دربرمی

UMTS/GPRS/3G support هایدژبرایتامینامنیتشبکهGPRS  تلفنهمراهبهترینگزینهاست.0ونسل 

Port NAT (PAT) 

هایغیرمعتبرترجمههایاینترنتیمعتبررابهآدرسهایپشتدژ،آدرسسرویسدهنده PORTتوانبراساسبااستفادهازاینامکاندردژمی
کردوازاینراه،جلویدسترسیمستقیمکاربرانبیرونیبهسرویسدهندهراگرفت.درحقیقتدراینروش،دژخودرابعنوانتمامیسرویتس

بتدیتهتیهایمعتبررابهسمتسرویسدهندهسوقمیهایدریافتی،درخواستدهندگانشبکهمعرفینمودهوپسازبررسیدرخواست دهد.
 هایغیرمعتبر،مشکوک،جعلیویاحاویحمالتاینترنتیدراینمرحلهشناسائیومسدودخواهندشد.استدرخواست

 - Network/Port Address Translation (NAT/PAT) ترجمه آدرس 

Incoming Routed Traffic  سازدترافیکورودیبهشبکهخودراازطریقدژ،بصورتغیرمستقیموبدوننیازبهاینامکاندردژشماراقادرمیIP .معتبرمدیریتنمائید 

Source NAT (SNAT) 

و IPتوانبهتمامیکاربرانشبکهبااستفادهازیکیاچندلینکاینترنتبادردژمی SNATبااستفادهازامکان آرام سترویستی هایمتفاوت،
هایآنان،هیچگونهتغییریدرسمتکاربرنهائتیهایمورداستفادهوآدرسبدوندردسرارائهکردکهباتغییرسرویسدهندهاینترنتویالینک

 نیازنباشد.

 - Automatic/Intelligent Service Load Balancingهای شبکه  مدیریت خودکار و هوشمند ترافیک سرویس 

 - High Availabilityهای پشتیبان در شبکه  مدیریت هوشمند سرویس 

 - Multi-WAN with Automatic/Intelligent Failover/Balance - مدیریت هوشمند ترافیک خروجی با دو یا چند لینک همزمان 

One-to-One NAT 

هایموردنظرراپشتدژغیرمعتبرداخلیتخصیصدادهوسرویسدهنده IPمعتبراینترنتی،یک IPتوانبهازاءهرسرویسدهندهبادردژمی
دادبینآدرس Mappingامنکرد.دراینصورتدژبصورتخودکارعمل هایمعتبروغیرمعتبررابصورتنظیربهنظیروخودکارانجامخواهد

 هایمعتبروغیرمعتبرنیست. IPودیگرنیازیبهتعریفقواعدمتعددبرایتکتک

IPSec NAT Traversal هایبررویتونلIPSEC توانیدازامکانترجمهآدرسدژاستفادهکنیدونیازیبهنیزمیIP .معتبرنداشتهباشید 

Full Protocol 

بتود.ایاستکهتمامیپروتکلهابگونهامکاناتتعبیهشدهدردژجهتترجمهآدرس هایاینترنتبااستفادهازآنبراحتیدردسترسخواهنتد
هایامنیتیمشابهبنحویاستکهبرخیازسرویسهادربسیاریازسیستمترجمهآدرس ویتدئتو (Video Streaming)هانظیرتتمتاشتای

 باشد.پذیرنمیهاامکانباآن(VoIP)یاتماستلفنیاینترنتی(Video Conferencing)وکنفرانسویدوئی

 سیستم جامع دفاع و امنیت شبکه دژ
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Network Security Gateway 



 

 

Real-time Dashboard  تواندازوضعیتلحظهبهلحظهدژآگاهشود.داشبوردکنترلومدیریتسیستمبصورتآنیبروزشدهومدیرسیستمبامشاهدهآنمی 

Network Analyzer 

هترامکانمانیتورینگترافیکشبکهبههمراهآنالیزمحتواییوارائهگزارشاتوگراف هایمتنوعازنوع،مبدا،مقصدومحتوایترافیکعبوریاز
هایامنیتیمشابهبانصبسختافزارونرمافزارهایجتانتبتییکیدیگرازامکاناتمنحصربفرددژاستکهدرسیستم MAC،کاربروIPپورت،
 پذیراست.امکان

Event handling and notification توانبهازاءهرواقعهیارویداد،دردژمیEmail.ایبرایمدیرسیستمارسالنمود 

Live Log Viewer (AJAX based) 
باشد.اینامکتانهایامنیتیاستکهدارایامکانمشاهدهآنیاتفاقاتورویدادهایسیستمازطریقرابطکاربریوبمیدژجزومعدودسیستم

 دربرنامهنویسیرابطوبآنبدستآمدهاست. Ajaxبااستفادهازفنآوریمنحصربفرد

Detailed User Based Web Access Report گیریاست.هایسیستموکاربرانشبکهدردژباجزئیاتکاملثبتوضبطشدهوازطریقرابطکاربریآنقابلگزارشتمامیفعالیت 

Network/System/Performance Statistics هایدژوراندمانکلیسیستمازطریقگرافهایزیباتوسطمدیرسیستمقابلمشاهدهاست.هاوسرویسوضعیتترافیکشبکه،پورت 

Rule-based logging settings  

(Firewall Rules) 

کندرابصورتجداگانهثبتوضبطنمودهتوانوقایعورویدادهایمرتبطباهریکازقواعددسترسیکهمدیرسیستمدرآناعمالمیدردژمی
 وگزارشگرفت.

Syslog: Local or Remote تواندرداخلدژویادریکسیستمبیرونیثبتوضبطنمود.هایسیستموکاربرانشبکهرامیکلیهفعالیت 

Secure Web-based Administration (SSL) 
دژدرمقایسهباسایررقبایکیازنقاطقوتمنحصربفردآناست.استفادهازدژبهمددرابطکاربریپیشرفتهوتماموبآنوامنمدیریتآسان

 باشد.بسیارسادهبودهوبدوننیازبهدانشفنیباالقابلاستفادهمی

Secure Remote SSH/SCP Access توانبااستفادهازمحیطدژرامیSHELL ایمیباشد.نیزمدیریتنمود.اینمحیطویژهکاربرانحرفه 

Serial Console بااستفادهازCONSOLE تواندرصورتاشتباهدرتنظیمدژدرمواقعاضطراریآنرابهحالتقبلازخرابیبازگرداند.سریالمی 

 - Management    مدیریت 

Web interfaces Backup/Restore settings  
نترم BACKUPهایسیستم LOGتوانازتمامتنظیماتوحتیدردژمی بته افتزارگرفتودرزمانمقتضیآنرابازیابینمود.اینکاربدوننیاز

 گیرد.جانبیوتنهابااستفادهازرابطوبدژصورتمی

Scheduled Automatic Backup رابهمحلیامنارسالنماید.هایزمانیمشخصیبرایتانازکلسیستمپشتیبانتهیهکردهوآنتوانیدازدژبخواهیدتادربازهدرصورتنیازمی 

Encrypted Backups via E-mail توانازطریقپستالکترونیکیوبصورترمزشدهبهمحلیامنمنتقلنمود.هایتهیهشدهدردژرامیپشتیبان 

 - Logging/Reporting  ثبت وقایع و گزارشات متنوع 

Centralized Updates through GHASEDAK 

Network 

هتایهایامنیتیوویتروسدژهاینصبشدهدرسراسردنیاازطریقازطریقسایتمرکزیقاصدکدراینترنتبروزشدهوآخرینافزونهتمامی
 شوند.بنابراینالزمنیستنگرانتهدیداتامنیتیجدیدباشید.جدیدبهآناضافهمی

Anti-virus/spam Update شوند.آنتیویروسوآنتیاسپمموجوددردژبصورتخودکارازطریقاینترنتبروزمی 

Updates/Backup  - گیری بروزرسانی/پشتیبان 

URL/Domain Blacklist Update شوند.هایموجوددرلیستسیاهفیلترینگدژبصورتخودکارازطریقاینترنتبروزمیآدرس 

Instant Recovery/Backup to USB-Stick 
نتظترگرفتهایدمی USB MEMORYبااستفادهازپشتیبانیکهقبالروی متورد توانیددرهرزمانسیستمرابهوضعیتزمانگرفتنپشتیبان

 بازگردانید.

 

 

 مشخصات فنی سیستم یکپارچه دفاع و امنیت شبکه دژ

 سیستم جامع دفاع و امنیت شبکه دژ
DEZH 


