
 

 

 1صفحه 
    www.rahaco.net            10215452: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 

 

 

 رن سازی شبکه چیست؟ امنیت مد

 

 

 

 

 

 های دانش بنیان رها مجموعه شرکت

 

 

 

 

 

 

http://www.rahaco.net/


 

 

 2صفحه 
    www.rahaco.net            10215452: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 

 

 

 

 فهرست 
 3 ....................................................... !شبکه یمدرن ساز  تیاطالع از بحث امن

 3 ............. کنند کدام هستند؟ دیرا تهد SD-WAN توانندی که م یمشکالت نیتر جیرا

 3 .................................................................. ینترنتی ا کیتراف به میمستق ورود

 4 ............................................... یانیپا نقاط خطرات نامناسب و فیضع دگاهید

 4 ............................................................................. شبکه  یبندمیضعف تقس 

 5 .......................................................................... تیامن حوزه سطح شیافزا

 7 ................................................................................................. !جان کالم

 

 

http://www.rahaco.net/


 

 

 3صفحه  
    www.rahaco.net            10215452: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 

 !اطالع از بحث امنیت مدرن سازی شبکه

ای را تغییر داده و باعث پذیرش های قدیمی شبکهپذیرش خدمات ابری، مدل  شبکه سازی مدرن امنیت در بحث

 .شده است SD-WAN و رونق

های سازمانی را به نصف تواند هزینهافزار این روش میهای قدیمی، رویکرد مبتنی بر سختدر مقایسه با مدل 

 .کاهش دهد

 .گیرد را دربر میهای عملیاتی باوجود افزایش کارایی شبکه، تقریبًا نصف هزینه

 .های پیشرفت امنیتی داردنقص بزرگی درزمینٔه بسیار مهم قابلیت SD-WANوجود،  بااین

از قابلیت اساسی   SD-WAN اخیرًا به این موضوع اشاره داشته که : ” بیشتر فروشندگان Gartner شرکت تحقیقاتی

 .کنندپشتیبانی می  VPN فایروالینگ و

 .خیلی قوی نیستندوجود، در این زمینه  بااین

 وتحلیل بدافزارها وهای پیشگیری نفوذ، تجزیههای پیشرفته سیستمو به شرکای امنیتی خود در خصوص قابلیت

sandboxing وابسته هستند. 

 WAN در این زمینه این است ” برای اتصال چندین ابر در دو لبه و نقاط اینترنتی Gartner ی شرکتتوصیه

 ”.باشدیستم حفاظتی پویا و یکپارچه میمشتری، احتیاج به یک س 

 را تهدید کنند کدام هستند؟ SD-WAN توانندترین مشکالتی که میرایج

 اینترنتی ترافیک  به مستقیم ورود

ها اعمال  ، ترافیک اینترنتی که مستقیمًا از طرف ماهوارهشبکه سازی  مدرن امنیت طور حتم در معماریبه
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 .گردد شود بررسی نمیمی 

 .آیددر بسیاری از مواقع این اتفاق به خاطر اینکه کاربران اطالعی از پیکربندی شبکه خود ندارند پیش می

 .شودترافیک اینترنت بررسی نمی MPLS backhaul منظور کاهشدر موارد دیگر، به

،  SSL هایزیادی، درزمینٔه بررسی نسل بعدی فایروال و حفاظت نقاط پایانی مانند رمزگشایی در موارد

 .پیشگیری از نفوذ و یا شناسایی و واکنش به بدافزارها ضعف وجود دارد

 .ها از راه دور توسط بدافزارها و دیگر بردارهای مهاجم وجود داردآسانی خطر حمله به سایتدرنتیجه، به

 .سترسی به انتشار تهدیدات و حمالت در مجموعه باز استیعنی راه د

 پایانی نقاط خطرات نامناسب  و ضعیف دیدگاه

طور گسترده وجود دارد تبدیل به یک تکنیک موردعالقه برای  حمالت جانبی از نقاط پایانی آلوده که در شبکه به

 .هکرها شده است

پذیر مورداستفاده های آسیبها و دادهسایی و تهدید دستگاه توانند برای شنابدین گونه که در شبکه بدافزارها می

 .قرار گیرند

 .های خطرناک وجود دارد ی دستگاهبرای جلوگیری از گسترش تهدیدها نیاز به توانایی شناسایی و قرنطینه

 .عالوه بر این امکان بازسازی آن ها نیز وجود دارد 

 بندی شبکه ضعف تقسیم

 .های کاری و دیگر نقاط پایانی اغلب دردسرساز استامنیت ترافیک بین ایستگاه
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سرعت در  تواند بههای کاری درون شبکه با یک بدافزار و یا تهدید دیگری روبرو شود، مشکل میاگر یکی از ایستگاه

 .کل مجموعه منتشر شود 

بندی قابلیت دسترسی به ترافیک داخلی و تقسیمای فاقد سازی مدرنیزاسیون شبکهدرصورتی که استفاده از پیاده

 .است

 .توانند خطرات را در شبکه منتقل کننددر این صورت با ورود تهدید نمی

 امنیت  حوزه سطح افزایش

 .شودوسیله فّناوری ابری کنترل میشده و بهافزاری تعریف صورت نرمتنظیمات شبکه به

 .نیاز به حفاظت داردعنوان قسمتی از سطح امنیت مدیریت شبکه به

 .باشدمی  SD-WAN های سنتی مربوط به امنیت دسترسی به اطالعات ابری در مدیریتتمام چالش

 .دارای قابلیت امنیتی نیستند شبکه  سازی مدرن امنیت بسیاری از محصوالت و خدمات

را تکمیل و احراز هویت چندگانه  های خود ها و نقاط پایانی برنامهها باید با استفاده از نسل بعدی فایروال سازمان

 .را اضافه نمایند

 .های مبتنی برابر استهای احراز هویت و سیستم،احتیاج به استفاده از پروتکل  VPN همچنین برای کاربران

http://www.rahaco.net/


 

 

 6صفحه 
    www.rahaco.net            10215452: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 

 

SD-WAN درپی در شبکه جلوگیری و بجای آن ترافیک را از مسیر به  های پی سازد تا از ترافیکها را قادر میسازمان

 .سمت اینترنت و برعکس خارج کنند

ی امنیتی شبکه محافظت و های پیشرفتهه از مکانیزهبرای رفع خطرات امنیتی، بخش ترافیک باید با استفاد

 .رمزگذاری شود

 .کننده متمرکز در ابر باشدهای امنیتی باید از طریق یک کنترل باید اضافه کرد، اجرای سیاست

ها  های متفاوت ترافیکی و ارزیابی امنیتی پایانههای ناشی از سیاستپذیری در این صورت می تواند از آسیب

 . کندجلوگیری  

، باید با عوامل قوی چندگانه احراز هویت، و استراتژی مدیریت  شبکه سازی مدرن امنیت واسط مدیریتی

 .ی دسترسی سازمانی محافظت گرددیکپارچه
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 !جان کالم

 .های بزرگ با منابع زیاد بوداز این تنها برای شرکت های ذکرشده فوق، پیشبهترین روش

 .اندهای متوسط هم قرارگرفتهشده در دسترس شرکتهای ابری ارائههخوشبختانه اکنون از طریق گزین

  مدرن امنیت نیز می تواند راهکاری مناسب در این زمینه کهشب امنیت  و نویسی رمز  دانش  عالوه بر این داشتن

 .به کار رود شبکه سازی

 کنیدمی فکر  که زمانی حتی البته! اید.داده دست از را  چیزهمه گویی بدهید،  دست از که  را  لور:امیدتان پیتاکوس

 .دارد  وجود امید  هم باز است،  رفته  دست از چیز  همه
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