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مقدمه
فایروال های  Pfsenseکه از جمله محصوالت امنیتی شرکت  Netgateمحسوب می شوند
تجهیزاتی در حوزه امنیت شبکه ها هستند که با پیشرفت حمله ها و نفوذ ها به منابع درون
سازمانی متد های جلوگیری و تکنولوژی های امنیتی آنها دگرگون شد تا جایی که در حال حاظر
محصوالت امنیتی شرکت  Pfsenseتوانسته به عنوان یک مدعی اصلی در حوزه امنیت شبکه های
کامپیوتری به عنوان یک راهکار قابل اطمینان در اختیار مدیران ارشد قرار بگیرد.
فایروال  Pfsenseبا استفاده از الگوریتم های امنیتی و روش های تعریف شده در هسته سیستم عاملی خود ،حمله های درون شبکه
را شناسایی کرده و از ورود آنها به درون شبکه جلوگیری می کند .
نشانه ها و متد هایی که باعث می شود یک فایروال از جمله دیواره های آتش قدرتمند در مسیر رقابت با دیگر برندها قرار گیرد این
است که تمامی ویژگی های زیر را به صورت همزمان داشته و به عنوان سرویس های اصلی خود ارائه دهد که محصول امنینی فایروال
 Pfsenseهر کوارد نام برده را به صورت همزم ان به عنوان یک پکیج امنیتی توانا در زیرساخت شبکه های سازمانی ارائه می دهد.
• Packet Filtering
• Application Layer
• Stateful Inspection
فایروال  Pfsenseمحصولی امنیتی است که کنترل دسترسی به یک شبکه را بنابر سیاست های امنیتی شبکه تعریف می کند .عالوه
بر آن از آنجایی که معموال یک فایروال بر سر راه ورودی یک شبکه قرار می گیرد و به عنوان  Edge Firewall Layerخودش را
معرفی می کند امروزه یکی از ارکان اصلی هر شبکه می باشد که نمی توان وجود آن را در هر نوع شبکه با هر ابعادی انکار نمود.
توانایی ثبت و اخطار ،بازدید حجم باالیی از بسته های اطالعاتی تبادل شده در لحظه ،سادگی در پیکربندی ،تامین امنیت خود فایروال
از جم له ویژگی های پایه در هر فایروال می باشد که محصول امنیتی فایروال  Pfsenseمی تواند خود را به سازمان شما به عنوان یک
ابزار سازمان یافته و نکمیل شده از نظر تمامی جوانب مد نظر در حوزه امنیت معرفی نماید.
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تور آشنایی با محصول امنیتی Pfsense
محصول امنیت فایروال نرم افزاری و  OpenSourceبسیار قدرتمند  Pfsenseیک فناوری نوین
در زیرساخت شبکه می باشد که دارای یک پکیج از تمامی ابزار های مورد نیاز در یک فایروال بهره
مند می باشد که به دلیل توزیع باز و  OpenSourceبودن و همچنین به صورت ارائ ه هم سخت
افزاری و هم نرم افزاری باعث شده تا بتوان از آن در هر نوع شرایط سازمانی از نظر زیرساختی و
اقتصادی و سیاست های امنیت به راحتی استفاده کرده و محدودیت ها را برای مدیران ارشد
سازمانی در واحد های فناوری اطالعات برداشته باشد.

فایروال  Pfsenseیک توزیع رایگان فای روال نرم افزاری تحت شبکه می باشد که بر مبنای یک هسته سیستم عاملی بر پایه
 FreeBSDو یک  kernelنرم افزاری امنیتی اختصاصی قابل اجرا بر روی هر نوع  Platformدرون شبکه ای میباشد که تمام ویژگی
های یک فایروال را دارا بوده و تمامی سرویس های امنیتی مورد نیاز را بدون هیچ گونه محدودیتی در باالترین سطح نیاز ارائه دهد و
به دلیل عدم وابستگی به الیسنس و  OpenSourceبودن قابل رقابت و جایگزین مناسبی برای بزرگترین برند های امنیتی دنیا از
جمله ،Fortinet ، Astaro ،Check Point, Cisco PIX, Cisco ASA, Juniper, Sonicwall, Netgear, Watchguard
 Cyberomو  ...باشد.
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فایروال  PfsenseUTMیک پنل مدیریتی تحت وب داشته که به دلیل  User Frindlyبودنش آنرا از جمله فایروال هایی معرفی می
کند که می توان به راحتی و بدون هیچ گونه نیازی به نوشتن کد  ،Command Lineتمامی سرویس های آنرا کانفیگ کرده و در
مدار شبکه به بهره برداری رساند.
شرکت  Netgateمحصوالت امنیتی خود را تحت عنوان  Pfsense UTM Firewallبه دو صورت نرم افزاری و سخت افزاری ارائه
می دهد که تفاوت این دو در تامین الیسنس هایشان می باشد.
در توزیع سخت افزاری بسته به نیاز پهنای باند و نوع خدمات پس از فروش نیا ز به خرید الیسنس می باشد اما در توزیع نرم افزاری که
هیچ گونه تفاوتی با سرویس های سخت افزاری خود از نظر  Featureندارد به دلیل  Opensourceبودن نیازی به تامین الیسنس
نبوده و می توان در هر زیرساختی از شبکه با هر نوع پهنای باندی و با هر نوع کانفیگ سخت افزاری آنرا نصب و مورد استفاده قرار داد
که همین امر عدم وابستگی با الیسنس در فایروال  Netgate Pfsenseباعث شده تا به عنوان اولین و تنها فایروال مستقل از خرید و
تمدید و وابستی به الی سنس تمامی ویژگی ها و نیاز های امنیتی یک سازمان را برطر ف سازد به همین دلیل قابل رقابت با تمامی برند
های مطرح دنیا می باشد.
مهم نیست که شبکه شما چقدر بزرگ و یا کوچک باشد  Publicباشد و یا  ،privateو یا در چه حوزه ویا
صنعتی و با چه نوع زیر ساخت ها و سریس هایی از شبکه در حال تجارت می باشید .سرویس های امنیت
فایروال  PfSenceمستقل از هر نوع الیسنسی به سه صورت قابل ارائه و استفاده می باشد:

Device appliance, virtual machine or cloud instance

فایروال  Pfsenseبا علم بر اینکه شما با چه مشکالتی رو به رو هستید قادر به ارائه سرویس دهی در سطح
بسیار وسیعی می باشد که می تواند به شما در طراحی توپولوژی های امنیتی ،تامین امنیت های زیرساختی
شبکه و مدیریت منابع شبکه در خط مقدم امنیت کمک کند و به عنوان یک راهکار همیشه در دسترس تحت
عنوان  HighAvalability Network Securityشمارا در امنیتی کامل همیشه در دسترس قرار دهد.

به د لیل آنکه پیاده سازی یک شبکه در سطوح باال نیاز به دانش اجرایی و تامین امنیت تخصصی دارد
سرویس های موجود در فایورال  Pfsenseبه صورت کلی در  6بخش اصلی و حیاتی دسته بندی می شود
که بتواند در یک چهارچوب حرفه ای تمامی ارکان شبکه را پوشش دهی کند.
Consulting and Implementation Services
Firewall Conversions
Managed Upgrades
Network Security Consulting
VPN Architecture and Deployment
Training Security
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چرا Pfsense
طبق آخرین مستندات ارائه شده توسط شرکت  netgateامروزه در جهان بیش از صد ها شرکت ،مراکز آموزشی و سازمان های
دولتی برای تامین امنیت شبکه خود از محصول  Open Source PfSenseنرم افزاری استفاده می کنند چرا که تا بیش از
 Gbps41قابلیت پشتیبانی از پهنای باند را در لحظه دارد ،قابلیت سازگار با انواع نرم افزار های  ،third-partyقابلیت اطمینان 411
درصدی در شبکه ،تلفیقی از مکانیزم مدیریتی مدرن و سنتی ،عدم وابستگی به الیسنس ،قابلیت آپدیت دیتا بیس آنالین از مرجع
اصلی شرکت  netgateرا دارا می باشد.

اصلی ترین دسته بندی سرویس های موجود فایروال  Pfsenseکه چهارچوب اصلی این فایروال را بر می گیرد عبارتند از:









Load Balancing
Traffic Shaping
Captive Portal
UTM Device
DNS / DHCP Server
IDS / IPS
Transparent Caching Proxy
Web Content Filter
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نگاهی به مشخصات کامل فایروال نرم افزاری
PfSense OpenSource UTM Firewall
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مبحث الیسنس در فایروال Pfsense
شما در استفاده از محصوالت شرکت  netgateبه صورت کلی می توانید به دو صورت نرم افزاری و سخت افزاری استفاده نمایید که
در هر دوی آن ها مقدار سرویس ها و ویژگی ها یکی می باشد و تنها در نوع ماهیت فایروال می باشد
در صورت استفاده از محصول سخت افزاری فایروال امنیتی  Pfsenseبه دلیل آ نکه یک دستگاه سخت افزاری در اختیار شما قرار می
گیرد و به دلیل تجاری شدن یک محصول برای استفاده از تمامی ویژگی های آن می بایست الیسنس سرویس مورد نظر را به صورت
ساالنه خریداری نمود اما در زمان استفاده از محصول نرم افزاری فایروال  Pfsenseمیتوان بدون وابستگی به خرید الیسنس از تمامی
ویژگی های فایروال استفاده نموده و در بستر شبکه پباده سازی کرد و تنها زمانی که بخواهید از خود شرکت  netgateخدماتی
پشتیبانی را دریافت نمایید نیاز دارید که فایل الیسنس را خریداری نمایید.

در واقع  Pfsense UTM Foftware Fire wallیک محصول  OpenSorceبوده که از نظر  Engineامنیتی با دیگر رقبا در دنیا
هیچ گونه کمی نداشته می تواند در تمام ی قسمت های شبکه و هر نوع نیاز امنیتی و بر روی هر نوع سخت افزاری اعم از سرور های
فیزیکی ،مجازی سازی شده مانند  Vmware ESXi, Citrix XenServer, Microsoft Hyper-Vو یا پلتفورم های  Cloudنصب
و راه اندازی گردد.
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از برجسته ترین ویژگی های فایروال  Pfsenseکه می توان آنرا نسبت به دیگر رقبا متمایز دانست آن است که:


قابلیت اتصال به سرویس اکتیو دایرکتوری از طریق پروتکل LDAP



قابلیت مانیتورینگ بر روی  ،Packetپهنای باند شبکه ،IP ،کاربران داخل و خارج LAN



قابلیت کنترل و مدیریت پهنای باند شبکه و چندین خطوط اینترنت به صورت همزمان



قابلیت تخصیص سرویس  Accountingهوشمند ( اینترنت شناور )



قابلیت  LoadBalancingبر روی چند خط اینترنت



قابلیت پیاده سازی سرویس IPS/IDS



قابلیت پیاده سازی سرویس Captive Portal



قابلیت مدیریت و کنترل و نظارت بر الیه های  2و  3شبکه



قابلیت اعمال پالیسی ها بر روی VLAN



قابلیت مدیریت شبکه  LANو  WANبه صورت همزمان



قابلیت پیاده سازی سرویس های PortManagement ،VPN ،dNAT ،sNAT



قابلیت پیاده سازی  Traffic Shaperبه صورت همزمان



قابلیت پیاده سازی سرویس HighAvalability
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پرتال جامع مدیریت کاربران و اینترنت با سرویس Captive Portal
از جمله مواردی که در کنترل و مدیریت حجم مصرفی اینترنت سازمان به آن توجه داشت میزان مصرف اینترنت هر کاربر ،میزان
مصرف کاربران مهمان ،ساعات مصرف اینترنت ،سرعت استفاده از اینترنت و  ...می باشد .تعریف و پیاده سازی اینترنت شناور بر اساس
نیاز هر کاربر و گازش گیری کامل و نموداری از وضعیت رفتاری انها در شبکه از قابلیت های بسیار پر طرفدار در محصول امنیتی
 PfSense UTM Firewallمیباشد.
سرویس  Captive Portalیکی از اصطالحاتی است که در دنیای امنیت ،دسترسی و حتی در جوامع بازاریابی نیز به گوش شنیده می
شود .به کمک این فناوری شما می توانید ورود کاربران به دنیای اینترنت از طریق  Radio ،ADSL ،Wifiو دیگر سرویس های
اینترنتی مدیریت کنید.

قابلیت اتصال به سرویس
Active Directory

فایروال  Pfsenseبه راحتی می تواند در انواع شبکه ها با هر نوع توپولوژی متصل شده و پس از اتصال با سرویس اکتیو دایرکتوری
امکان مدیریت کاربران  Active Directoryرا به شما خواهد داد و می توانید کاربران خود را در داخل فایروال ازر طریق سرویس
 ADDSمدیریت و کنترل نمایید و پالیسی های مورد نظر را اعمال کنید .بررسی عملکرد یوزرهای تعریف شده در اکتیو دایرکتوری ،در
سطح اینترنت ،کنترل و مدیریت حجم اینترنت آنها و ارائه گزارش های دقیق و کامل از رفتار کاربران در اینترنت از جمله مواردی است
که در نتیجه ارتباط Pfsenseبا اکتیودایرکتوری در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

قابلیت پیاده سازی سرویس
HighAvalability

فایروال پی اف سنس می تواند در شبکه به صورت یک بستر  Clusteringاماده ارائه خدمات خود باشد به گونه ای که می توان از این
فایروال در شبکه به راحتی به تعداد مورد نیاز  Active-Activeو یا  Active- Passiveنصب کرده تا بتوان از همیشه در دسترس
بودن سرویس فایروال و مدیریت و کنترل شبکه اطمینان حاصل نمود.
عالوه بر قابلیت همیشه در دسترس بودن فایروال می توان از قابلبت  HAدر فایروال  Pfsenseبرای مواقعی استفاده نمود که بخواهیم
به باالنس و کنترل و مدیریت ترافیک شبکه بر اساس  Sessionو  Throughputاستفاده نماییم .به صورتی که می توانیم تمامیی
ترافیک های دریسفتی از شبکه  WANبه  LANدر بر روی لبه شبکه کنترل و مدیریت نمود.
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قابلیت مانیتورینگ در فایروال Pfsense
 Pfsense UTM Firewallدر حال حاظر به عنوان یک فایروال  OpenSOurceو متن باز از جمله امن ترین و کامل ترین فایروال
هایی می باشد که مدیران در شبکه ها می توانند به صورتی کامال رایگا از تمامی ویژگی های آن استفاده نمایند .از جمله محبوب ترین
ویژگی هایی که هر سازمانی به دنبال استفاده صد درصدی از ان می باشد سرویس مانیتورینگ بوده که بتوان از تمامی رفتار های
شبکه ،خطوط اینترنت ،نحوه استفاده کاربران از شبکه و اینترنت ،Sessions ،BandWith Managment ،حجم آپلود و دانلود و ...
به صورتی کامال شفاف در غالب های نموداری و گرافیکی خروجی انالین گرفته و به تجزیه و تحلیل پرداخت.
این قابلیت مانیتورینگ در فایروال  Pfsenseیکی از رقابتی ترین و جامع ترین سرویس های گزارش گیری در بین تمامی فایروال ها
در دنیا می باشد که میتوان به صورت کامل از تمامی ابزار های ان استفاده نمود.

گروه پال نت

183 22331133 - 22331188

www.palnetgroup.ir

مستند فایروال قدرتمند Pfsense UTM

مهندسی شبکه پال 33

نت

جدول مقایسه  Pfsense UTM Firewallبا دیگر برندهای فایروال در دنیا

دموی آنالین فایروال Pfsense
برای مشتریانی که می خواهند پیش از سفارش این محصول و قبل از خرید یو تی ام
فایروال پی اف سنس ،با امکانات گسترده و کامل  Pfsenseآشنا شوند ،دموی آنالین
فایروال مجانی و اپن سورس پی اف سنس را در اختیار شما قرار داده ایم تا عالوه بر
مشاهده امکانات فراوان این  UTM Firewallکامل و رایگان ،با محیط گرافیکی و
بسیار جذاب آن نیز آشنا شوید .به منظور مشاهده کنسول الگین و مدیریت این یو تی
ام فایروال از لینک زیر پیروی نمایید.

برای مشاهده دموی آنالین فایروال رایگان پی اف سنس و مشاهده امکانات کاملترین  UTM Firewallدنیا
یعنی  Pfsenseبر روی لینک زیر کلیک نمایید.
دموی اینترنتی بهترین و کامل ترین فایروال دنیا Pfsense

برای پرسش هرگونه سوال درباره دموی

آنالین فایروال رایگان و اپن سورس  Pfsenseو کسب اطالعات بیشتر درباره یو تی ام فایروال

قدرتمند پی اف سنس  Pfsense Free UTM Firewallبه وب سایت دپارتمان تخصصی امنیت شبکه گروه مراجعه بفرمایید.

گروه پال نت

183 22331133 - 22331188

www.palnetgroup.ir

