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3مراکز داده پالتفرم   



Data Center Virtualization Layer 

 پیکربندي و استفاده از ویژگیهاي الیه نرم افزار
 خودکار سازي

 مشابه مدل کارکرد ماشین مجازي 

 استفاده از ویژگیها ي سخت ا فزاري
 

 وابسته به امکانات شرکت سازنده سخت افزار
   
 
 

Software 

Hardware  ارتباطی و ذخیره سازي پردازشی تجمیع منابع ، 
  اولیه پیکربندي

 مستقل از شرکت سازنده 

Software Defined Data Center 
 مراکز داده مبتنی بر نرم افزار 

 



 مجازي سازي در سطح منابع پردازشی

Software 

Hardware 

Virtual 
Machines 

Compute 
Capacity Network Storage 

Applications 

Server Virtualization 

• Intelligence in the virtualization layer 
• Vendor independent x86 capacity 
• Transformative operational model 
• Automated configuration & management 

 و سازنده   پیکربندي وابسته به سخت افزار
 

 تنظیمات بوسیله نیروي انسانی
 
 
 
 

Manual Operational Model 

Automated Operational Model 

Programmatically Create, 
Snapshot, 

Store, 
Move, 

Delete, 
Restore 



 مجازي سازي در تمام الیه هاي زیرساخت

Software 

Hardware 

Virtual 
Machines 

Virtual 
Networks 

Virtual 
Storage 

Compute 
Capacity 

Network 
Capacity 

Storage 
Capacity 

Applications 

 مستقل از مکان فیزیکی مرکز داده

Data Center Virtualization 

 ارائه منابع به صورت تجمیع شده
 مستقل از شرکت سازنده
 سادگی و خودکارسازي

 
 

 عملیات خودکار

Programmatically Create, 
Snapshot, 

Store, 
Move, 

Delete, 
Restore 

Cloud 
M

anagem
ent 



              ابر  امنیت در جدید نگرش لزوم            
   






 تنوع محصوالت و راهکارهاي امنیتی



         



 نگرش جدید در  امنیت  ابر






ابرپنج اصل اولیه در بهداشت سایبري    
   






 دو نگرش متفاوت در شبکه و امنیت
مجازي هاي شبکه  

   
سگمنت میکرو  

 مدل شبکه هاي سنتی 



شبکه مجازي هسته اصلی مراکز  
 داده نرم افزار محور میباشد 

Network, storage, compute 

Virtualization layer 

Non-Disrupting Deployment 



Network, storage, compute 

Virtualization layer 

“Network hypervisor” 

Virtual Data Centers 

شبکه مجازي هسته اصلی مراکز  
 داده نرم افزار محور میباشد 
 Non-Disrupting Deployment 



سرویسهاي شبکه بصورت توزیع شده  ویژگی  

Switching 

Routing 

Firewalling/ACLs 

Load Balancing 

Network and security services now 
distributed in the hypervisor 



Switching 

Routing 

Firewalling/ACLs 

Load Balancing 

High throughput rates  

East-west firewalling  

Native platform capability  

  شده توزیع بصورت شبکه سرویسهاي ویژگی



 vSphere پالتفرم مجازي سوییچ قدیمی مدل



 3 الیه مسیریابی قدیمی مدل



 مجازي شبکه



 مجازي شبکه







 سرویسهاس شبکه و امنیت بصورت توزیع شده 



  ها شبکه شدن ایزوله

192.168.2.10 

192.168.2.10 

192.168.2.11 

192.168.2.11 



 چالش امنیت شبکه ابر بانکها

 کنترل امنیت شبکه ورودي به مراکز داده براي محافظت از انتشار حمالت سایبري کفایت نمیکند  •

Little or no 
lateral controls 

inside perimeter 

Internet Internet 

ناقص محافظت   ایده ال شرایط 
 اما غیر ممکن 



  نمیباشد ؟ کارامد مجازي داده مراکز در قدیمی مدل چرا

27 

Internet 

Perimeter  
Firewalls 



 SDDCمدل فایروال در مراکز داده مبتنی بر نرم افزار 

28 

Internet 

Security Policy 

Perimeter  
Firewalls 

Cloud 
Management 

Platform 



امنیتی سیاستهاي تعریف  

29 

Development Workload 

Test Workload 

Production Workload 

Web Tier 

App Tier 

Data Base Tier 

Application Type: Customer Data 

Application Type: PCI Data 

Quarantine: If CVSS>5 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

 

 

☐ 

 

Security Policy 

production 
  src,dest,port,protocol 
database tier 
  allow<=application tier> 
customer Data 
  allow<appid=3456> 
pci data 
  allow<appid=6789> 
quarantine 
  cvss=2 
 

10.0.2.34 10.0.4.72 

production 
  src,dest,port,protocol 
database tier 
  allow<=application tier> 
customer Data 
  allow<appid=3456> 
pci data 
  allow<appid=6789> 
quarantine 
  cvss=2 
 

Audit 



 تفاوت بین فایروال توزیع شده و فایروالهاي مجازي

 فایروال فیزیکی

 فایروال توزیع شده فایروال مجازي



 کارایی فایروال توزیع شده

31 

20Gbps Per Host of Firewall Performance 
with Negligible CPU Impact  



 کارایی فایروال توزیع شده

32 
32 

80K CPS with 100+ Rules per Host 
 

A Typical Virtual Appliance does ~6K CPS per VM 
A Physical Appliance performs 300K – 400K CPS per appliance 



Zero Trust امکان پذیر میشود 

33 

20 Gbps Firewalling 
throughput per host 

 micro segmentationمدل عملیاتی 
 



 امکان تنظیم نوع محافظت با توجه به نیاز نرم افزار

Isolation Explicit Allow Comm. Secure Communications 

NGFW 

IPS 

IPS 

NGFW 

Se
rv
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on

 Application A 

Application B 

App Tier 
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(e
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C
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33
) 

No Communication Path 



امنیتی سیاستهاي تعریف  

Internet 

Security Policy 

Security Admin 

Traffic 
Steering 



گروه بندي هوشمندانه                              

Operating System Machine Name 

Application Tier 

Services  
 

Security Posture Regulatory 
Requirements 



 SDDCمیکرو سگمنت در 

CONFIDENTIAL 37 



CONFIDENTIAL 38 

 SDDCمیکرو سگمنت در 



Advance security Service insertion 
Paloalto+NSX 

 VMware NSXویژگیهاي راهکار یکپارچه شرکت پالوالتو و فایروال توزیع شده 
  

  Better Security : افزایش سطح ایمن سازي •
 
 با استفاده از ایمن سازي در الیه اپلیکیشن ، و افزایش شناسائی سیستمهاي نرم افزاري از دیدي امنیت  
 
  Operation Flexibility: ي در عملیات  رانعطاف پذی•
 

 در سیستم امنیتی و دفاعی در زیرساخت ابر از خودکار سازي با استفاده 
 
 Accelerated Deployment of Business: چابکی در پیاده سازي سیستم هاي نرم افزاري •

critical Application   
 

خواهند افزاري را سازمانها با حداقل دغدغه امنیتی امکان گسترش و سرعت دادن در پیاده سازي سیستمهاي نرم 
 . داشت 

 
 

 



 اجزاي راهکار پالوالتو 

• VM series Firewall  
نسل جدید که بصورت ماشینهاي مجازي در زیرساخت کلود امکان ایمن سازي در سطح سیستمها و   فایروالهاي•

 .اپلیکیشنها را فراهم می اورند 
 

• Dynamic Address Group 
 شدن به عضویت انها در می ایند   TAGگروه هاي دینامیک که ماشینهاي مجازي  با استفاده از •
 

• Panaroma 
 سرور مدیریتی براي  مدیریت امنیت محیط مجازي  •



 اجزاي راهکار پالوالتو 



Security Group/Dynamic Address 
Group 

 



Traffic Steering 

• From Security Group (SG-1 for instance) to Security Group (SG-2 for 
instance)  

• From ANY to Security Group (SG-1 for instance) 
 
 • From Security Group (SG-1 for instance) to ANY  



Advance Application protection-Vxlan 
Segments 



Traffic Flow  



Security Groups 



Security Policies  



Security Groups – Dynamic address 
group 



Micro segmentation with Malware 
protection 



Traffic Flow  



Security Groups 
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