فن آوری ال وجرر کورنن

معرفی راهحل

چالشهای موجود
آنا بدنبال راهحلی وجامع وجهت مقابله با کهدندات نرمافزارهای کحت وب خر هستید؟ آنا زمان زنا ی برای کنظیمات
کجهیزات انمنسازی نرمافزارهای کحت وب خر صرف میکنید؟ کاکنرن بهینهسازی کنظیمات کجهیزات امنیتی به منظرر
محافظت از سانت سازمان به رستی انجام شده است؟ آنا می انید کجهیزات امنیتی فعلی کا چه میزان ابزارهای نرنن
مبارزه با هک وبسانتها را پیا هسازی نمر هاند؟ آنا روش مدونی برای بِروزرسانی و نصب  patchهای امنیتی ارند؟
شرکت فنآوری الوجرر کورنن ،ر راستای اهمیت روزافزون راهوارهای مقابله با کهدندات کحت وب ،رونور وجدندی را به
سازمانها پیشنها می هد که بهرهگیری از فانروالهای نسل وجدند میباشد .انن ر ه از محصرالت صرفاً برای مقابله با
کهدندها و مخاطرات کحت وب طراحی شده و به صررت وجامع قا ر به شناسانی و وجلرگیری از حمالت میباشند.
معرفی راهحل )Web Application Firewall (WAF
 F5 Application Security Managerوجامعترنن راهوار برای مقابله با کهدندات امنیتی کحت وب میباشد .انن
راهوار شامل معتبرکرنن محصرالت امنیتی ر حرزه  Web Application Firewallبر ه و ر گزارش سال 2014
شرکت  Gartnerنیز ر زمره محصرالت برکر قرار گرفته است .انن محصرل ر حاضر بهترنن محصرل  WAFوجهت
شناسانی حمالت ،نرمافزارها و مخاطرات میباشد .الزم به ذکر است که طراحی محصرالت شرکت  F5بگرنهای است که
اموان بهرهوری از قابلیتهای پیشرفته نگر محصرالت انن شرکت از وجمله  ASMرا به صررت همزمان فراهم میآور  .از
پرکاربر کرنن محصرالت شرکت میکران به  F5 LTMاشاره کر که قابلیت  Load Balancingرا فراهم میکند.
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ویژگیهای اصلی و مزایا
 oپشتیبانی از  SSL Offloadingو SSL Accelerator
 oپشتیبانی کامل از آخرنن نسخههای OWASP Top 10
o
o
o
o
o
o
o

( 2010و )2013
اموان اهراز هرنت  Clientها با استفا ه از Certificate
قابلیت فیلترننگ براساس آ رس  IPو پررت
اموان محدو سازی سترسی مبتنی بر مرقعیت
وجغرافیانی ( )IP Geo-Location
قابلیت پانش کهدندات امنیتی و Virtual Patching
برای محافظت ر برابر حمالت کشف شده
ارائه سرونس Application Visibility
وجلرگیری از حمالت  DoS/DDoSر النه شبوه و نرمافزار
افزانش کیفیت سرونس هی با بوارگیری  Compression ، Cachingو TCP/IP Optimization

مخاطبین
 بانکها و مؤسسات مالی اعتباری
 شرکتها و سازمانهای ولتی

توانمندیها و خدمات شرکت فنآوری الجورد تکوین







کأمین انن محصرل از منابع معتبر
ارائه النسنسهای معتبر و روجیستر نمر ن آنها ر انران
نصب ،راهاندازی ،آمرزش و ارائه کلیه مسائل پشتیبانی مرر نیاز سازمانها ر رابطه با انن محصرل
بهرهمندی از متخصصین حرفهای وجهت طراحی  ،نصب  ،آمرزش و پشتیبانی سازمان
ارائه بِروزرسانی نرمافزارها ،ارکقای آن به نسخههای باالکر و کمدند النسنسهای پشتیبانی نرمافزار به صررت
مستقیم از کمپانی F5
برخرر اری از سترسی کامل به اطالعات مروجر ر پانگاه انش F5

