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اجرا و مدیریت شبکه ای که توسط یک راهکار نقطه ای حفاظت می شود، به هیچ عنوان آسان نیست. 
ولی نیازی نیست که حفاظت کامل امری پیچیده باشد. این راهنما نحوه ی انتخاب دستگاه مدیریت 
با  داده هارا  امنیت  و  حفاظت شبکه  UTM ها  می کند.   تشریح  را   )UTM( تهدیدات  یکپارچه ی 

یکپارچه سازی توانایی های امنیتی در قالب یک پلتفورم واحد تسهیل می بخشند.

شما  به  کمکی  چه  و  چیست   UTM تعریف: 
می کند

دسترسی  نقاط  جدیدی–نظیر  تکنولوژی  هر  برای 
 – ابری  رایانش  و  موبایل،  دستگاه های  وایرلس، 
تهدیدات جدیدی پدیدار می شوند. و با گسترش این 
به  امنیتی  محصوالت  از  جدیدی  کالس  تهدیدات، 
و  راهکارهای سخت افزاری  این  بازار عرضه می شوند. 
نرم افزاری برای کاهش ریسک طراحی شده اند، ولی 
در عین حال زیرساخت های IT را پیچیده ساخته و 

ریسک و هزینه هارا افزایش می دهند.
شما مجبور هستید که هر سطح از حفاظت را جداگانه 
همزمان  و  کنید،  مدیریت  و  تنظیم،  خریداری، 
نگه  پایستار  و  ثابت  را  خود  امنیتی  خط مشی های 
دارید. دپارتمان IT در سازمان شما باید مهارت های 
الزم را داشته باشد و کارمندان آن آموزش های الزم را 
دیده باشند تا بتوانند این عملیات هارا مدیریت کنند. 
برای  مالی  استطاعت  که  اندکی هستند  سازمان های 
و  دارند.  را  الزم  ای  نقطه  تمامی راهکارهای  اجرای 
آن هایی هم که این توانایی را دارند با این ریسک مواجه 
خواهند شد که اتصال برنامه ی امنیتی آن هاقطع شود.

برای پیچیده تر کردن ماجرا، کسب  وکارها گستردگی 
و توزیع باالیی دارند. کارمندان دورکار و دفاتر وابسته 
 IT امنیت  نیازمند  مرکزی  دفتر  میزان  همان  به 
هستند. گسترش خط مشی هاو حفاظت های استوار در 
افزایش  هزینه هارا  و  پیچیدگی  میزان  عرض سازمان 
می دهد. به عالوه، این امر به آسیب پذیری هایی منجر 
قرار  خطر  معرض  در  داده هارا  و  شبکه  که  می شود 

خواهد داد.

که  عمده  چالش های  تهدیدات  یکپارچه ی  مدیریت 
مواجه  آن  با  امروزی   IT سازمان های  از  بسیاری 
این که چگونه در هر  قرار می دهد:  را هدف  هستند 
یک   UTM کنیم.  مهیا  را  یکپارچه  حفاظت  مکانی 
یک  قالب  در  که  است  امنیتی  افزاری  نرم  بسته ی 
حفاظت  خط مشی هاو  و  شده  یکپارچه  واحد  پلتفرم 
استواری را در عرض سازمان مهیا می کند. این پلتفرم 
همراه  به  نیز  را  متمرکز  مدیریت  کنسول  یک  واحد 
یک  به یادگیری  تنها  شما  کارمندان  رو  این  از  دارد. 
با  تنها  و الزم است که  نیاز خواهند داشت  محصول 

یک عرضه کننده در ارتباط باشند.

UTM: نظر گارتنر چیست؟

محصوالت چندمنظوره ی   UTM گارتنر  عقیده ی  به 
امنیت شبکه هستند که توسط سازمان های کوچک 
و متوسط سایز )SMB( مورد استفاده قرار می گیرد. 
که  می داند  آن هایی  را  متوسط  سازمان های  گارتنر 
درآمد  و  می باشند  کارمند   1000 تا   100 دارای 
باشد.  دالر  میلیارد   1 تا  دالر  میلیون   50 آن هابین 
اگرچه اکثریت سازمان های با اندازه ی متوسط درآمد 
سالیانه بین 100 تا 500 میلیون دالر و تعداد کارمند 
آن هابین 20 تا 1000 می باشد. کمترین امکاناتی که 
محصوالت UTM برای این بازار باید ارائه دهند شامل 

موارد زیر می شود:
•انجام وظایف استاندارد فایروال شبکه

•قابلیت دسترسی از راه دور و پشتیبانی از  
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VPNهابه صورت سایت-به-سایت
•امنیت درگاه وب )ضدبدافزار، URL و فیلتر محتوا(
با تمرکز روی مسدود  از نفوذ به شبکه  •جلوگیری 
کردن حمالت با هدف کامپیوترها و سرورهای وصله 

نشده ی ویندوز.

در UTM به دنبال چه چیزهایی باشیم

تکنولوژی  نیازها،  باید   UTM یک  انتخاب  از  پیش 
موجود و محصوالت موجود در بازار را ارزیابی کنید. به 
هر حال، شما یک نرم افزار واحد را ارزیابی نمی کنید. 
شما بسته ای نرم افزاری را ارزیابی و خریداری می کنید 
می پردازد.  شما  کسب وکار  متغیر  نیازهای  به  که 
هنگامی که راهکارها را ارزیابی می کنید، این سوال هارا 

در ذهن داشته باشید.

1.آیا با نیازهای آتی شما سازگار خواهد بود؟

بسیاری از عرضه کنندگان UTM از سخت افزارهای 
در  موجود  امکانات  و  کرده  استفاده  خود  مالکیتی 
ممکن  امر  این  می کنند.  محدود  مدل هارا  از  برخی 
امکانات  برای مدلی که  است شما را مجاب کند که 
مورد نیاز شما را داشته باشد پول بیشتری خرج کنید. 
اضافه  مالکیتی  سخت افزارهای  از  استفاده  عالوه  به 
کردن امکانات جدید به محصول را محدود می کند. و 
این سخت افزار ممکن است در تمامی محیط هاسازگار 

نباشد.
از آنجایی که نمی دانید در آینده چه نیازهایی خواهید 
مجموعه  دارای  که  کنید  انتخاب  را   UTM داشت، 
راهکاری  دنبال  به  و  تمامی مدل هاباشد.  در  امکاناتی 
باشید که با تغییر نیازهای شما قابل بروزرسانی باشد. 
بدین صورت دربند محصولی نخواهید شد که نتواند 

حفاظت مورد نیاز شما را تامین کند.
که  بروید  کننده هایی  عرضه  سراغ  به  عالوه،  به 
شاید  می کنند.  عرضه  را  متنوعی  اجرایی  روش های 
لوازم سخت افزاری راهکار مناسبی برای سازمان شما 
باشند ولی شاید بهترین انتخاب نباشد زیرا که ممکن 
است کسب وکار خود را به سمت رایانش ابری سوق 
و  نرم افزار  سخت افزار،  که  کننده هایی  عرضه  دهید. 
را  انعطافی  قابلیت  می کنند  عرضه  را  مجازی  لوازم 
زیرساخت هابتوانید  تغییر  با  که  داد  خواهند  شما  به 

حفاظت الزم را داشته باشید.
را پشتیبانی  ابری  رایانش  و  2.آیا مجازی سازی 

می کند؟

برای  برنامه هایی  است  ممکن  که  نکنید  فراموش 
استفاده از مجازی سازی و رایانش ابری داشته باشید. 
معماری  و  مجازی سازی  از  رشد  به  رو  استفاده ی 
می باشد.   IT محیط  تغییر  حال  در  ابری  هیبرید 
این  شما  منتخب   UTM که  کنید  حاصل  اطمینان 
راهکارها را پشتیبانی کرده و می تواند با آن هاکار کند. 
برخی عرضه کنندگان در مورد ظرفیت پردازش شبکه 
که   حالی  در  بازارگرمی می کنند  خود  محصوالت  ای 
این ظرفیت تنها در صورتی میسر می شوند که برخی 
امکانات محصول را غیرفعال کنید. نیازهای پهنای باند 
خود در دنیای واقعی را مالحظه کرده و محصولی را 

انتخاب کنید که با نیازهای شما سازگار است.

3.آیا افزونه هارا ارائه می دهد؟

برای  را  افزونه هایی  بتواند  باید   UTM محصول  یک 
افزایش کارآیی محصول ارائه دهد. در کمترین حالت 
 VPN باید قابلیت های یک فایروال را داشته باشد، از
مقابل  در  حفاظت  محتوا   )فیلترینگ  وب  امنیت   ،
بدافزارها( و جلوگیری از نفوذ به شبکه پشتیبانی کند. 
به عالوه باید به دنبال حفاظت ایمیل ها)حفاظت برای 
کاربران و شبکه(، حفاظت از LAN وایرلس، کنترل 
باشید.  نیز  پایانی  نقطه ی  و حفاظت  برنامه های وب، 
موجود  بازار  در  امروزه  که  هستند  این هاامکاناتی 

هستند.
همچنین باید به دنبال عرضه کننده ای باشید که قصد 
دارد.  را   UTM حوزه ی  در  سرمایه گذاری  ادامه ی 
سرعت  به  بتواند  باید  می کنید  انتخاب  که   UTM
تکامل یافته و برای مبارزه با تهدیدات جدید امکانات، 

تکنولوژی هاو رویه های کسب وکاری جدیدی را  
ارائه  دهد.

4.آیا کار کردن با آن آسان است؟

بر  مبتنی  مدیریت   UTM عرضه کنندگان  بیشتر 
با آن هارا  ارائه می دهند و آسان بودن کار  مرورگر را 
تضمین می کنند. ولی حرف آن هارا باور نکنید. با این 
چنین بسته ی که شامل نرم افزارهای متنوعی می باشد، 
رابط مدیریتی UTM باید به قدری کاربرپسند باشد 
که غیرمتخصص هانیز بتوانند به آسانی از امکانات آن 
استفاده کرده و آن را درک کنند. نسخه ی آزمایشی 
محصول را امتحان کرده یا در میان دموی آن گشتی 

بزنید تا رابط کاربری آن را به خوبی مشاهده کنید.
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5.آیا امنیت کامل را فراهم می آورد؟

هنگامی که یک UTM را انتخاب می کنید باید به فکر 
فراهم آوردن امنیت برای تمامی سازمان خود باشید. 
از  اطمینان  برای حصول  تمامی امکانات  لحاظ کردن 
اینکه محصول امنیت الزم را برای هر جایی که الزم 
به  تنها  نباید  واجبات است.  از  فراهم می آورد،  دارید 
امکاناتی که هم اکنون نیاز دارید نگاه کنید، بلکه به 

امکاناتی که ممکن است در آینده به آن هانیاز
پیدا کنید هم توجه کنید.

این هاامکاناتی هستن که باید در نظر بگیرید:
•حفاظت شبکه

•حفاظت وب
•حفاظت ایمیل

•حفاظت سرور وب
•حفاظت وایرلس

•حفاظت نقطه پایانی
نیاز شما در  قابلیت های مورد  امکانات و  به  ادامه  در 
UTM و در هر یک از این حوزه هااشاره شده است تا 

شبکه و داده های شما را امن نگه دارد.
حفاظت شبکه

تغییر  را  خود  حمالت  متدهای  همواره  مهاجمان 
بمانند.  امان  در  شدن  شناسایی  از  تا  می دهند 
این حمالت جدید  برابر  برای دفاع در  بهترین روش 
است.  دفاعی  متعدد  الیه های  از  استفاده  نوظهور  و 
از  ای  مجموعه  باید   UTM نرم افزارحفاظت شبکه ی 
کند.  مهیا  را  عمیق  دفاعی  بتواند  که  باشد  امکانات 
این نرم افزار باید دسترسی از راه دور ایمن و وظایف 

مدیریتی بنیادی را نیز ارائه دهد.
اضافه  از  قبل  که  دارید  نیاز   UTM به یک  شما 
شبکه،  به  حفاظتی  الیسنس  یا  اشتراک  حق  کردن 
کند.  ایجاد  شبکه  امنیت  مستحکمی برای  بنیان 
روتینگ  دارای  باید   UTM بنیادی،  سطح  یک  در 
گزینه های   ،DNS پراکسی  سرویس های  استاتیک، 
آدرس  ترجمه ی  فایروال،   ،DHCP، NTP سرور 
تایید هویت  دور،  راه  از  VPNهای دسترسی  شبکه، 
کاربران، ورود محلی به سیستم، گزارش های روزانه و 

کارکردهای مدیریتی بنیادی باشد.

حفاظت شبکه باید با در اختیار داشتن ابزارهای زیر 
این امکانات را ارائه دهد:

)IPS( سیستم های جلوگیری از نفوذ•
)QoS( کنترل پهنای باند/کیفیت سرویس•

VPN گزینه های سایت به سایت•
•گزینه های دسترسی از راه دور

•پشتیبانی از دفاتر دوردست
از  استفاده  و  شبکه  امنیت  تفصیلی  گزارش های  •

شبکه/پهنای باند

حفاظت وب

به  دسترسی  وب  فیلتر  یک  از  استفاده  با  می توانید 
URLهایی که ممکن است خطرناک باشند را مسدود 
اتکا  شهرت  روی  بر  فیلتر هاتنها  بسیاری  ولی  کنید. 
می کنند، و از این رو کاربران را در معرض تهدیدات 

سطح باال و پیچیده قرار می دهند.
امکان  این  شما  به  باید  دارید  الزم  که  وب  حفاظت 
اینکه  خصوص  در  را  قوانینی  و  شرایط  که  بدهد  را 
کاربران کجا و چگونه زمان خود را در محیط آنالین 
ویروس هاو  ورود  از  قبل  و  کنید،  وضع  کنند  سپری 
کند.  متوقف  آن هارا  شبکه،  به  جاسوس افزارها 
گزارش های تفصیلی باید بتواند به شما نشان دهد که 
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خط مشی های شما تا چه حد موثر بوده اند تا بتوانید 
در صورت نیاز تغییرات الزم را اعمال کنید.

حفاظت وب باید شامل موارد زیر باشد:
URL فیلتر•

•حفاظت جاسوس افزارها
•اسکن ضدویروس ها
HTTPS اسکن•
•کنترل برنامه ها

•گزارش دهی تعاملی وب

حفاظت ایمیل
ویروس هامشکل  هرزنامه هاو  مقابل  در  حفاظت 
جدیدی نیست. ولی این بدان معنا نیست که همه ی 
امنیتی  تهدیدات  دارند.  یکسانی  عملکرد  محصوالت 
ایمیل به طور پیوسته در حال تکامل است، و حفاظت 
از ایمیل را به یک کار تمام وقت تبدیل کرده است که 
پایانی ندارد. حفاظت ایمیل را به این دلیل الزم دارید 
که مشکالت متداول ایمیل به کسب وکار شما آسیبی 
نزند و اطالعات محرمانه ی شما در امان بمانند. شما 
به یک راهکار حفاظت ایمیل از یک عرضه کننده نیاز 
و  کرده  تحقیق  جدید  تهدیدات  مورد  در  که  دارید 

حفاظت های فعالی را توسعه می دهد.

حفاظت ایمیل باید شامل موارد زیر باشد:
•ضدهرزنامه

•اسکن ضدویروس
•رمزگذاری ایمیل

•پرتال کاربران
حفاظت سرور وب

هنگامی که سرور خود را به اینترنت متصل می کنید، 
در  شما  وب  برنامه ی  در  موجود  تمامی ضعف های 
هر  صورت  این  در  می گیرد.  قرار  عموم  دید  معرض 
گونه پیکربندی نامناسب و تکنیک های برنامه نویسی 
حفظ  می گیرد.  قرار  سوءاستفاده  معرض  در  ناامن 
امنیت تمامی پیکربندی هاو همه ی خطوط کد هاامری 

غیرممکن می باشد.
شما در مقابل تهدیدات متداول سرور وب و برنامه های 
به  سایتی  بین  اسکریپت  و   SQL تزریق  نظیر  وب 
محافظت نیاز دارید. حفاظت سرور وب باید در مقابل 
حمله هابرای  گونه  این  آن هااز  استفاده ی  و  هکرها 
سرقت اطالعات حساس و اطالعات مربوط به حساب 
دفاعی  سدی  پزشکی  و  سالمتی  اطالعات  یا  بانکی 
باشد. همچنین باید بتواند هنگامی که به یک برنامه ی 
داشته  را  الزم  قانونی  تطابق  باشد  احتیاج  فایروال 
باشد. فایروال برنامه ی وب فعالیت هارا اسکن می کند 
و خطرات و فعالیت هایی که برنامه های وب را تهدید 

می کنند را شناسایی می کنند.
یک فایروال برنامه ی وب و پراکسی معکوس به عنوان 
و  کرده  عمل  وب  سرور  حفاظت  هر  برای  ای  پایه 

قابلیت های زیر را پشیبانی می کند:
•تحکیم فرم

•اسکن ضد ویروس
URL تحکیم•

•حفاظت کوکی
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حفاظت وایرلس

شبکه های وایرلس به همان حفاظت هاو خط مشی هایی 
نیاز دارد که کل شبکه ی سازمان نیاز دارد. متاسفانه 
این دو شبکه همواره توسط ادمین های شبکه به مثابه 
اجرای  نتیجه،  در  می شوند.  دیده  مجزا  شبکه ی  دو 
خط مشی های امنیتی استوار در عرض سازمان به یک 
توسط  که  وایرلس  می شود.حفاظت  تبدیل  چالش 
این  باید  می گردد  ارائه  شما   UTM عرضه کننده ی 

چالش را کم و یا از بین ببرد.
باید امکانات امنیتی  حفاظت وایرلسی که نیاز دارید 
UTM را در راستای شبکه ی وایرلس شما گسترش 
صورت  به  تا  سازد  قادر  را  شما  باید  همجنین  دهد. 
مرکزی شبکه ی وایرلس را مدیریت کنید. از این رو 
نحوی  به  را  داده های خود  و  توانست شبکه  خواهید 
مساوی و بدون توجه به آیا کارمندان به شبکه متصل 
شده اند یا از طریق اینترنت به شبکه دسترسی پیدا 

کرده اند، محافظت کنید.
حفاظت وایرلس باید شامل قابلیت های زیر باشد:

•اجرا به صورت پالگ اندپلی
2 WAP/WPA زینه های رمزگذاری•

•مدیریت مرکزی
•دسترسی مهمان ها به اینترنت

•امنیت یکپارچه
•گزارش دهی تفصیلی

حفاظت نقطه ی پایانی
شبکه ی سازمان های امروزی مرز های مشخص شده و 
با ثباتی ندارند. با موبایل ها و لپتاپ هایی که می آیند و 
می روند، شبکه ها با هر دستگاهی که به شبکه متصل 
هر  و  می کنند.  تغییر  و  می یابند  گسترش  می شود 
دستگاهی آسیب پذیری های جدیدی را برای تهدیدات 

باالقوه و ریسک گم شدگی داده ها ارائه می دهند.
نقطه  حفاظت  به یک  شما  شبکه،  امنیت  حفظ  برای 
به  دستگاه ها  اتصال  که  داشت  خواهید  نیاز  پایانی 
امنیتی  خط مشی های  و  بروزرسانی ها  برای  را  شبکه 
از  همچنین  باید  پایانی  نقطه  حفاظت  کند.  کنترل 
آنالین  حالت  در  چه  شرکت  به  متقلع  دستگاه های 
قابلیت  هنگامی که  کند.  محافظت  آفالین  چه  و 
نقطه پایانی در یک بسته ی UTM ادغام شده باشد، 
می توانید اقدامات مدیریتی خود را کاهش داده و از 
این  همچنین  دهید.  کاهش  نیز  را  هزینه ها  رو  این 
امر می تواند تطابق با رگوالتوری ها را به هنگام اجرای 
روی  و  درگاه ها  در  مختلف  ضدویروس  موتورهای 

نقطه های پایانی به ارمغان بیاورد.
زیر  موارد  دربرگیرنده ی  باید  پایانی  نقطه  حفاظت 

باشد:
•تسهیل اجرا

•کنترل دستگاه
•اسکن ضدویروس
•گزارش های آنی

نتیجه گیری
یک  قالب  در  را  کامل  امنیت  بتواند  باید   UTM
باید  همچنین  کند.  مهیا  شما  برای  واحد  پکیج 
بتواند حفاظت را از شبکه به نقاط پایانی بسط دهد. 
مکانی  هر  در  را  امنیت  مناسب   UTM محصوالت 
تا در بودجه ی  آسان کرده و به شما اجازه می دهند 

خود نیز صرفه جویی کنید.
راهنما،  این  در  شده  ارائه  چکلیست  روی  تمرکز  با 
با عرضه کننده ی خود، می توانید  و همکاری نزدیک 
نیاز  مورد  پیدا کنید که حفاظت  را   UTM محصول 
این رو  از  فراهم کند.  را  آینده  و  شما در زمان حال 
می توند حفاظت از تهدیدات شبکه را با تالش کمتر، 

پیچیدگی کمتر و هزینه ی کمتر داشته باشید.


