
                                                                                                                                                                                                                           
 

 
 

 
 

 

Fortigate  مقدماتی 

فایروال سرویسی است جهت محافظت منابع اطالعات و زیر سـاخت هـاي فنـاوري سـازمان از دسـترس هـاي غیـر   خالصه :
مجاز.یک فایر وال باید در مقابل حمالت و تالش هاي پیچیده موجودیت هاي غیـر مجـاز بـه منـابع سـازمان پایـدار و مقـاوم 

 .مان باشدباشد.یک فایروال باید تنها راه ورود و خروج ترافیک و شبکه ساز

fortigate  یک network firewall  است که کنترل ترافیـک ورودي و خروجـی و حفاظـت از منـابع و موجودیـت هـاي
 .اطالعاتی شبکه سازمان را به عهده دارد

FortiGate  بیشترین اطمینان امنیتـی را بصـورت یکپارچـه شـامل مـوارد firewall, VPN, antivirus, intrusion 
detection/prevention , Web filtering,detection/prevention , filtering, antispam, antispyware, 

traffic shaping سانی قابلیت شناسایی و پاك سازي شبکه هاي آلوده به بر روي یک دستگاه ارائه میدهد. این دستگاه به آ
 تهدیدات امنیتی را در مقایسه با سایر محصوالت مشابه دارا است.

 

 ساعت 13مدت دوره: 

 :سرفصل دوره

 دوره: سرفصل
 فصل اول :  •

 نگاهی بر معماري چند الیه امنیت  -

 فایروال چیست ؟  -

 معماري فایروال هاي نسل جدید    -

 جایگاه فایروال در مدل هاي امنیتی   -

  UTMتفاوت فایروال با    -

 در فایروال ها Stateless و  Statefulمبحث    -

 فصل دوم :  •

 FortiOSنگاهی به سیتم عامل  -

 FortiOSنحوه مدیریت سیستم عامل  -

 تنظیمات اولیه جهت آماده سازي دستگاه   -

 و انواع آن Interfaceتعریف     -

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                           
 

  

 فصل سوم :  •

 FortiOSمسیریابی در  -

 PBRمسیریابی   -

 ECMPبا استفاده از روش  Load-Balanceتقسیم ترافیک و   -

 WAN LLBتقسیم ترافیک با استفاده از روش  -

 فصل چهارم :  •

 Policyکنترل ترافیک با استفاده از  -

 ها  Objectانواع   -

- D-NAT  با استفاده ازVIP در فورتیگت 

 DOSنگاهی بر حمالت   -

 FortiOSدر  DOSمقابله با حمالت   -

 Traffic-Shaperکنترل پهناي باند با استفاده از   -
 

 فصل پنجم :  •

 UTMنگاهی بر ماژول هاي  -

 Anti-Virusمقابله با بدافزارها توسط ماژول  -

 کنترل و فیلترینگ محتواي وب -

 Application-controlتوسط ماژول  7کنترل برنامه هاي الیه  -

 IPSو  IDSنگاهی بر   -

 IPSتوسط ماژول  7مقابله با حمالت الیه  -

 هرزنامه چیست ؟  -

 Anti-Spamمقابله با هرزنامه ها توسط ماژول  -

 فصل ششم :  •

 نگاهی بر امنیت برنامه هاي تحت وب -

- WAF  چیست ؟ 

 FortiOSدر  WAFبررسی ماژول  -

 بررسی حمالت و آسیب پذیري هاي مهم برنامه هاي وب  -

 FortiOS-WAFحفاظت از وب سرور با استفاده از ماژول  -
 

 فصل هفتم :  •

 احراز هویت چیست ؟  -

 انواع روش هاي احراز هویت ؟  -

 +LDAP , RADIUS , TACACSبررسی پروتکل هاي احراز هویت  -

 FortiOSاحراز هویت در  -

 FortiOSدر  SSOراه اندازي احراز هویت  -

 


