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 ... گزارشگیري از فایروال هاي سوفوس، فورتینت، باراکودا و 
 از عملکرد کاربران  گزارش هاي معقول و قابل درك 
  و شبکه، مدیران سازمان ارایه گزارش مخصوص مدیران

 منابع انسانی
  شدهگزارشگیري برنامه ریزي 
 ارزیابی بهره وري کاربران 
  مناسب براي محیط هاي آموزشی، سازمانها 
 يبند میو تقس نگیلتریف ت،یریمد تقابلی URL ها بر اساس

 آنها در سازمان ییکارآ زانیم
 قابلیت تنظیم ارسال گزارش بر اساس طبقه بندي سازمان 

 

  معرفی
هاي گزارشگیري افزارنرمارایه کننده   (Fastvue)ویو فست
محصوالت این شرکت عبارتند  باشد.میبراي فایرول حرفه اي 

  از:

 Reporter for Sophos (SG/XG) 

 Reporter for FortiGate 

 Reporter for Barracuda 

 Reporter for Palo Alto 

 Reporter for MS TMG 

 وفایروال  نگیتوریمان و يریگگزارش جهتاین محصوالت  
   .است کامل يهاگزارش همراه به کاربران عملکرد قیدق مرور

Reporter مانند سازمان اطالعات زمان واقعی  صورت به 
 .دهدیم نشان را يکاربرد يهابرنامه و کاربران يهاتیفعال

 شبکه ریمد به را نیمع اتفاقات بروز زین دهنده هشدار ستمیس
 نیا .باشدینم آن ازمیدائ مراقبت به يازین و داده گزارش

 از دیمف يهاتیفعالقابلیت تشخیص  ن یهمچن افزارنرم
وري ره کاربران را دارا بوده و قادر به ارایه گزارش از به دیرمفیغ

  باشد. میکاربران 

 شده کپارچهی يرکتوریودایاکت با یآسان به محصوالت فست ویو
 سنکرون آن با زین يرکتوریودایاکت يهاگروه و کاربرانمیتما و
  .شوندیم

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 مناسب براي کسب و کارها

گزارش هاي برنامه ریزي شده را به مدیران بخش و منابع 
انسانی ارسال کنید و جزئیات استفاده از اینترنت کارمندان خود 

 .را توضیح دهید

  براي مراکز آموزشیمناسب 
با نظارت بر دسترسی به محتواي خودآزاري ، افراط گرایی یا 

  آموزان محافظت کنید.نامناسب ، از دانش 

  براي فناوري اطالعاتمناسب 
براي کشف ویژگی هاي فایروال و سیاست هاي مسئول براي 
اجازه یا مسدود کردن ترافیک خاص ، شبکه خود را بالدرنگ 

  کنترل و عیب یابی کنید.
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  گزارش هاي معقول وب 

با سایت هاي تبلیغاتی ،   Fastvue Reporter گزارش هاي
اشتراك اجتماعی  ها و ابزارهاي CDN پیکسل هاي ردیابی ،

  .شلوغ نیست

اطالعات کسب کنید(ثبت اختراع  Fastvue Site Clean درباره
  در انتظار)

  سازمان منابع انسانی و مدیرگزارشهاي مخصوص 
مدیریت و کنترل استفاده از اینترنت کار منابع انسانی و مدیران 

   .عجیب است)میاست ، نه فناوري اطالعات (ک

گزارشگري سرویس دهی وب  را  Fastvue Sophosگزارشگر 
  براي منابع انسانی و مدیران دپارتمان ها آسان میکند.

  ساده و موثر

آیا وقت ندارید که یک کارشناس تجزیه و تحلیل فایل شوید و 
 گزارش هاي سفارشی سازي شده را ایجاد نمایید؟ مشکلی

نیست، ما  این کار پرزحمت را که نیاز به جمع آوري اطالعات 
 دارد، براي شما انجام داده ایم.

  

  به گزارشات مصرف اینترنت فایروال خود اعتماد نکنید 

فایروال شما،  الگاطالعات ،  Fastvue Site Clean  به کمک 
باشد.  کاربران منعکس کننده فعالیت واقعی استفاده از اینترنت

ذف تصاویر، اسکریپتها، فونت ها، تبلیغات و سایر ترافیک ح با
توانید گزارش هاي معنی دار استفاده از میشما  ،پس زمینه

  .اینترنت را از طریق هشدارها براي فرد مناسب ارسال کنید

  مشکل گزارش در وب مدرن

مانند   گزارش هاي اینترنتی تولید شده توسط درگاه هاي وب
Sophos UTM هیچ تفاوتی را بین وب سایت هایی که افراد به 

عمد به آنها دسترسی دارند و وب سایت هایی که به صورت 
تشخیص  کنند،میخودکار در پشت صحنه دسترسی پیدا 

 دهند.مین

  

Festvue Site Clean  (در انتظار ثبت اختراع) عمیقبه صورت ،
تصویر  کند تامیمرور وب را بررسی  الگهاي مرتبط با تمام 

  .ارائه دهد کاربر دقیق تري از فعالیت واقعی وب

  

  

Sopfos UTM Reporting محصولی شگفت انگیز  

گزارش هاي اجمالی یا گزارش فعالیت هاي توانید، میشما 
دقیق را در مورد کاربران ، سایت ها ، برنامه ها ، دسته ها یا هر 

شما جریان دارد،  Sopfos UTMترافیک سایتی که از طریق  
  ایجاد کنید.

چگی آن با یکپارو    Sopfos Reporterرابط فیلترینگ جامع 
  سازد.میا به آسانی میسر گیري رگزارش ، دایرکتورياکتیو 

 گزارش هاي زیرشبکه|  گزارش هاي گروه|  گزارش هاي کاربر
گزارش |  گزارش هاي گروه امنیتی|  گزارش هاي بهره وري| 

 گزارش هاي خط مشی یا سیاست|  هاي وبسایت

  

  داشبوردهاي زنده بالدرنگ

Sopfos Reporter    پیام هايsyslog  را ازSopfos UTM  براي
نمایش پهناي باند زنده، بهره وري کاربر و داشبوردهاي 

کافی است بر روي هر چیزي که  کند.میمحافظت از وب جمع 
ارائه دهید و در رسد بروید و گزارش مفصلی را میجالب به نظر 

 .قلب مسئله قرار بگیرید
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  ؟است شبکه کند
داشبورد پهناي باند را براي سایت ها ، برنامه ها ، کاربران ، 
دسته ها و پرونده هایی که بر پهناي باند شبکه شما تسلط 

  .دارند بررسی کنید

  

  ؟زنیدمیسروکله  کاربران بدخلقبا 

مسدود شده  UTMبالفاصله، سایت هاي سازنده را که توسط 
و سایت هاي غیرسازنده اي را که مجاز شده اند را مشاهده 
  کنید.قبل از شروع تماس، خط مشی هاي خود را تثبیت کنید!

  

  سردرگم شده اید؟
شما چرا ترافیک خاصی را مسدود یا مجاز  UTMاز اینکه 

از داشبورد محافظت وب، با استفاده  کند مطمئن نیستید؟می
سیاست هاي وب خود را بررسی کنید و ببینید دقیقا چه کاري 

  دهند. میانجام 

  برنامه ریزي گزارش آسان

از اتالف وقت به صورت دستی براي اجراي گزارش ها براي بقیه 
گزارش هاي سفارشی را هر روز ، هفته یا ماه  .جلوگیري کنید

هفته گزارش هاي مدیران بخش هر  .به طور خودکار تولید کنید
گزارش هاي زیرشبکه  .را از فعالیتهاي بخش خود ارسال کنید

را هر روز براي سرپرستان شبکه ارسال کنید یا گزارشات 
  .غیرقابل قبول کاوش  را براي مدیران منابع انسانی ارسال کنید

  هشدارها
بمحض وجود  Sophos Reporterسیستم هشدار بالدرنگ 

  کند.میید درباره آن بدانید، شما را مطلع موضوعی که با

Sophos Reporter  تواند به طور خودکار میبه محض وقوع
جزئیات رویدادهایی مانند بدافزار ، بارگیري فایلهاي بسیار زیاد 
، کاوش غیرقابل قبول یا برنامه هاي نامطلوب را از طریق ایمیل 

  .ارسال کند

  

  

  ارزیابی بهره وري
در دسته بندي وب  URL Sophos UTMقسمت فیلترینگ 

 Sophos Reporterکند و میسایت ها بسیار عالی عمل 
اختصاص آن دسته ها به غیرقابل قبول، غیر مولد، قابل قبول 

  کند.مییا سازنده را براي شما بسیار آسان 

کند تا به سادگی ترافیک میاین امکان را براي شما فراهم 
د کردن آن نظارت کنید، وب غیرمولد را بدون لزوماً مسدو

کنند  که نباید چنین میسایتهایی را که از طریق فایروال عبور 
  شوند.میباشد، همچنین وب سایتهایی که بطور اتفاقی مسدود 

  

 گزارش اطالعات را هرگز از دست ندهید ، حتی اگر

syslog  از کار می افتد.  

، تا  عالی است Sophos UTM از syslog نظارت بر داده هاي
قطع شود یا زمانی که شما نیاز به راه  syslog زمانی که جریان

که چنین اتفاقی میهنگا .دارید syslog اندازي مجدد گیرنده
افتد ، در آخر با شکافی در داده هاي  گزارش خود مواجه می

  خواهید شد.

با نظارت بر مکان بایگانی ورود از  Fastvue Sophosگزارشگر 
کند تا هرگونه میاز این امر مراقبت  Sophos UTMراه دور 

  را پر کند. Syslogخال موجود در جریان 

توانید از این پوشه براي وارد کردن اطالعات ورود میهمچنین 
  .براي بررسی حوادث قبلی استفاده کنید UTM قبلی از

  

  ها  Sophos UTMمیاز تماگزارش تلفیقی 
سازمان خود اجرا کرده را در شبکه  UTM Sophos آیا چندین

را به عنوان یک  UTM اید؟ مشکلی نیست. فقط کافی است هر
اضافه کنید تا تمام اطالعات را در  Sophos Reporter منبع در

  .یک راه حل گزارشگري یکپارچه و آسان جمع آوري کنید
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  حذف وابستگی به مدیر شبکه
بهترین قسمت براي من این است که وقتی گزارش ها را تنظیم 

کنم ، کامالً دور از دسترس میکنم و به کسانی مراجعه می
تواند گزارش را تجزیه و تحلیل کند ، میمدیر بخش  .هستم

گزارشات دقیق تري را اجرا کند و بدون اینکه من به عنوان 
درك  .Site Clean انجام دهدمیمدیر شبکه درگیر شوم ، اقدا

را براي مدیر  CDN مدیران را براي فهم اینکه (چگونه
با Sophos UTM دهید؟) آسانتر کرد. میحسابداري توضیح 

Fastvue Sophos Reporter   باهم  موجب شدند که از من براي
  .صرفنظر  شود UTMادامه با 

  

  
  
  
  

  

 گزینه ها را مقایسه کنید  
 گزارشات روي جعبه  
  طراحی شده براي مدیرUTM  
 گزارش در مورد عملکرد UTM  و

  شبکه
  ا طالعات اساسی در مورد استفاده

از وب (کاربران برتر ، دامنه ها و 
  دسته ها)

 
  

  
  
  
  

  

  طراحی شده براي مدیرUTM 
 گزارش در مورد عملکرد UTM  و

 شبکه
  در مورد استفاده از  ايپایهاطالعات

وب (کاربران برتر ، دامنه ها و دسته 
 ها)

 ز چند جمع آوري داده ا UTM  
  ثبت شده  الگهايدسترسی آسان به

  .که هر گزارش را ایجاد کرده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastvue 
Reporter for 
Sophos 

  

  که سی هر کطراحی شده براي
ان نگران استفاده اینترنت کارمند

 است 
  همچنین براي مدیرانUTMS   نیز

  مفید است.
  الگها بوده و فراتر از تجمیع ساده

اطالعات معقول و مفیدي را در 
مورد استفاده از وب ، بهره وري و 

 دهد.میارائه  UTMSسیاست هاي 
 ز چند جمع آوري داده ا UTM  
  قابلیت آنالیز الگهاي گذشته، عالوه

 Syslogبر الگهاي بالدرنگ 
  سهیرا در مقا دیمف تیفعالگزارش 

 يبرا ختهیبهم ر يبا جستجوها
ارائه  یکامل قانون اتیمشاهده جزئ

  دهد.می
  

  

 

محصول استرالیا/کانادا و مطرح طرین شرکت در زمینه  :Fastvueدرباره 
گزارش گیري از فایروالها و دروازه هاي اینترنت مانند سوفوس(استارو) ، 

این شرکت  TMG Reporterباشد. محصول باراکودا، سونیک وال و ... می
گیري از ترین راهکار موجود در دنیا جهت گزارشترین و سریعآسان

Microsoft Forefront TMG است  

  

  

  

  

  

  

  رانیدر ا انحصاري فست ویو  ندهینما -سامانه آرکا انیرا

  
  

 باشد.کلیه حقوق مادي و معنوي محفوظ و متعلق به شرکت رایان سامانه آرکا می
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