مؼیارَای اوتخاب یک ضذيیزيس مىاسة چیست؟
ّوَارُ یىی اس هْنتزیي پزسصّایی وِ هذیزاى ضثىِ اس خَدضاى هیپزسٌذ ،ایي است" :کذام آوتیيیزيس مىاسة ضثکٍ مه است؟"
ضوار پاسخّایی وِ تزای ایي پزسص هیتَاى یافت ،گاّی تِ اًذاسُ ای فزاٍاى است وِ اس تؼذاد ضزوتّای تَلیذ وٌٌذُ آًتیٍیزٍسّا تیطتز
هیضَد! اس ایي رٍی رًٍذ گشیٌص آًتیٍیزٍس ،گاّی چٌاى پیچیذُ هیضَد وِ ضایذ هذیز ضثىِ را تِ جایی تزساًذ وِ اس خیز آى تگذرد ٍ ّزآًچِ
دم دست است را هَلتی ّن وِ ضذُ در ضثىِ راُ تیاًذاسد.

ایٌىِ وذام یه اس آًتیٍیزٍسّا تِ راستی ًیاس ها را پَضص هیدٌّذ یا تَاى وذام یه اس آًْا ٍالؼاً ارسش تْایی وِ تاتت آى پزداخت هیضَد را
داردً ،یاس تِ تزرسیّای هَضىافاًِای دارد.
در سیز پزسصّایی گزدآٍری ضذُ است وِ هیتَاًذ در ایي راُ وارضٌاساى را یاری رساًذ:
 -۱مُم است وقص  Firewallرا تُتز اجزا کىذ یا محافظت اس فایلَای مًجًد؟
آگاُ تاضیذ وِ ساسهاىّای گًَاگَى ،تجوغ اطالػاتی هتفاٍت ٍ الثتِ هسیزّای ٍرٍد ٍ خزٍج اطالػاتی هتفاٍتی دارًذ .تیوارستاىّا ،وارخاًِّا ٍ
ساسهاىّای ًظاهی ًَع اًذٍختي اطالػاتطاى ٍ رٍش ٍرٍد ٍ خزٍج دادُّایطاى اس ضثىِ تا ّن فزق دارًذ.
 -۲میشان درآمذ ساسمان چٍ اوذاسٌ است؟
درآهذ ساسهاى ،سمف سزهایِگذاری اهٌیتی را تؼییي هیوٌذ .تِ گَیص دیگز هؼیي هیوٌذ وِ تا چِ اًذاسُ تایذ تزای اهٌیت پَل پزداخت وزد ٍ
ایي سیستن اهٌیتی تایذ اس چِ اًذاسُ سزهایِ پاسذاری وٌذ.
 -۳ساسمان تٍ راستی چٍ اوذاسٌ تز ريی امىیت سزمایٍ گذاری خًاَذ کزد؟
گاّی سزهایِای وِ ساسهاى هیخَاّذ تزای اهٌیت وٌار تگذارد ،تزاتز تا تَاى یا ًیاس آًْا ًیست .گاّی حتی هوىي است تزای اهٌیت ٍادار تِ دریافت
ٍام ّن ضَد ٍ ،الثتِ گاّی ّن هوىي است وِ تسیار ووتز اس ًیاس ٍالؼی ٍ تَاى پزداختی اش سزهایِگذاری وٌذ.
 -۴ایه آوتیيیزيس تایذ امىیت چىذیه کارتز را تامیه کىذ؟
ضوار ون یا تسیار وارتز ،گشیٌِّای هتفاٍتی اس آًتیٍیزٍس را ًیاس دارد .گاّی یه سیستن اهٌیتی تسیار پیچیذُ ٍ تشري ،تزای یه ضثىِ وَچه تا
اًذاسُ ای دست ٍ پا گیز هیضَد وِ ضثىِ را تا اًذاسُ اس وار افتادى آسیةپذیز هیوٌذ ٍ .یا تزػىس ،گشیٌص یه آًتیٍیزٍس سادُ تزای ضثىِ ای
تا ضوار تسیار تاالی وارتز ،تِ ٌّگام تزٍس هطىل در ضثىِ یا حتی ًیاس تِ یه تٌظین خاظ ،هذیز ضثىِ را تِ پزیطاًی تىطاًذ!

 -۵ساسمان در آیىذٌ چىذ کارتز خًاَذ داضت؟
آیٌذُ ًگزی در گشیٌص آًتیٍیزٍس ،هذیز ضثىِ را اس تالشّای دٍتارُ ٍ دٍتارُ واریّا در آیٌذُ ًجات هیدّذ.
 -۶ضثکٍ در کذام ضُز ي کطًر ياقغ است؟
ایي وِ ضثىِ در وذام هَلؼیت جغزافیایی لزار دارد ،هیشاى اّویت اهٌیتی ٍ در ًتیجِ ویفیت آًتیٍیزٍس را هؼیي هیوٌذ .اهٌیت در چیيٌّ ،ذ،
سَئیس ،تزسیل ٍ ایزاى ٍ یا ضْزّای تْزاى ،تٌذرػثاس ،ساّذاى ٍ ػسلَیِ حال ٍ َّایی واهالً هتفاٍت دارد.
 -۷کذام تًاوایی آوتیيیزيس تیطتز ویاس است؟ فایزيال ،IPS ،امىیت فایل َا ،امىیت ایمیلَا یا حتی  Messagingي چت؟
تزخی اس آًتیٍیزٍسّا ،تسیار گزاىتز اس تزخی دیگز ّستٌذ .گاّی ایي تْای گشاف ،تزای تَاًاییّایی است وِ تِ راستی ضثىِ تِ آًْا ًیاسی ًذارًذ.
ٍ الثتِ تزػىس ،گاّی ّن ًاخي خطىی در ٌّگام گشیٌص آًتی ٍیزس ،ضثىِ ٍ ساسهاى را اس تزخی الیِّای تسیار تا ارسش اهٌیت تیتْزُ هیگذارد.
 -۸داد ي ستذ اطالػاتی ساسمان ي ضثکٍ آن ،تا چٍ اوذاسٌ ایست؟ درين ضُزی ،کطًری یا جُاوی؟
 -۹چقذر سمان تزای ضزيع در اختیار داریذ؟ چىذ ريس تا چىذ َفتٍ؟ چىذ ماٌ؟ یا یک ريس؟
سفارش دادى یه آًتیٍیزٍس سهاى تز استّ ،وچٌیي ًصة ٍ راُ اًذاسی ّزوذام سهاى خَدش را ًیاس دارد .تزًاهِ سهاًثٌذی در اهٌیت ،گاّی
تاثیزات ػجیثی در تصوینگیزیّا هیگذارد.
 -۱۱آوتیيیزيس تایذ اس چىذ  Segmentپطتیثاوی کىذ؟
تایذ آگاُ تَد وِ تزخی اس آًتیٍیزٍس ّا تَاًایی پطتیثاًی اس چٌذیي سگوٌت را ًذارد.
 -۱۱فؼالیت ساسمان چیست؟ تًلیذی؟ تیمارستاوی؟ وظامی؟
ّز دستِ اس ساسهاى ّاً ،حَُ سخیزُساسی اطالػاتی خاظ خَدش را دارد .هثالً تَلیذیّا سیستنّای پایگاُ دادُ حجیوی تزای اًثار داری دارًذ در
حالی وِ ضزوتّای فزٍش ،تیطتز هَاردات اطالػاتی سٌگیٌی را در  ٍ Gatewayتا تیزٍى اس ضزوت ٍ ایٌتزًت دارًذ.
 -۱۲کذام گشیىٍ مُم استۺ امکان  Customizeکزدن ي کسة داوص مذیزیت سیستم تًسط کارضىاسان فىی ساسمان ،یا پطتیثاوی
سزیغ ي تُتز تًسط ضزکت تًلیذ کىىذٌ آوتیيیزيس؟
آهَختي تزخی اس آًتیٍیزٍس ّا ،تسیار هطىل ٍ سهاًثز استّ .وچٌیي تزخی اس ضزوتّای ارائِ وٌٌذُ اصَالً سیستن آهَسضی خَتی ًذارًذ ٍ
تزخی دیگز آًْا پطتیثاًی خَتی ًذارًذ! تزای ّویي در ٌّگام گشیٌص آًتی ٍیزس ،السم است تزرسی ضَد وِ لزار است وِ خَد ساسهاى هذیزیت
سیستن را تِ ػْذُ تگیزد تا سزػت ٍاوٌص ٍ هذیزیت رٍیذادّا تیطتز ضَد ،یا لزار است ایي وار تزای دستیاتی تِ تٌظیوات حزفِایتز ٍ دلیكتز ٍ
الثتِ تیدردسزتز تَسط ضزوت فزٍضٌذُ اًجام ضَد.

 -۱۳آیا قزار است ایه آوتیيیزيس جایگشیه آوتیيیزيسی دیگز ضًد؟
تزخی اس ضزوت ّا ،خذهات جایگشیٌی را تِ صَرت رایگاى ارائِ هیوٌٌذ .تزخی دیگز اصَالً ایي وار در لیست خذهات آًْا ًیست .پان وزدى تؼضی
اس آًتیٍیزٍس ّا تا جاى وٌذى توام هیضَد! ٍ تؼضی دیگز تِ سادگی آب خَردى تا یه ولیه.
 -۱۴ساختار ضثکٍ چیست؟  Unix ،Novell ،Windowsیا  Linuxیا آمیختٍ ای اس یک یا ديتا اس آوُا؟
تزای گزٍّی اس ساسهاىّا تسیار هْن است وِ توام سیستنّا هحافظت ضًَذ ٍ ،الثتِ ّستٌذ ساسهاىّایی وِ لیذ اهٌیت تؼذادی اس سیستنّایطاى
را هیسًٌذ تٌْا تِ ایي دلیل وِ آًتیٍیزٍس ارساًتز ،اس آى پطتیثاًی ًویوٌذ!
 -۱۵وزمافشارَایی کٍ در ضزکت استفادٌ میضًوذ اس چٍ وًػی َستىذ؟ مثادالت تشرگ اطالػاتی تا پایگاٌ دادٌ داروذ یا صفحات
 HTMLي يتسایت را پزداسش میکىىذ؟
ایٌىِ ساسهاى هثتٌی تز چِ گزٍّی اس ًزم افشارّا فؼالیت هیوٌذ ،در گشیٌص آًتیٍیزٍس تاثیزگذار استً .زم افشارّایی وِ تا پایگاُ دادُ وار
هیوٌٌذ ،تا ًزم افشارّای ٍب سایت ٍ حتی آى دستِ اس ًزم افشارّا وِ تِ صَرت سزٍیس وار هیوٌٌذ ،رفتارّای هتفاٍتی را تا آًتیٍیزٍسْا ٍ ،الثتِ
آًتیٍیزٍسْا تا آًْا دارًذ.
 -۱۶چٍ فىايریَایی در ضثکٍ فؼال استۺ  .Net ،EE۲J ،HTTP ،XMLي یا سزيیسَای يب؟
آًتیٍیزٍسّای هختلف در پزداسش فٌاٍریّای هتفاٍت سزػت ٍ دلت هتفاٍتی دارًذ وِ السم است هذ ًظز لزار گیزد.
اس آًجا وِ ّز ضثىِ ٍیژگیّای خَدش را دارد ٍ گشیٌِّایی وِ تایذ هَرد تَجِ لزار گیزًذ تٌْا تٌْا هحذٍد تِ هیشاى فطار آًتیٍیزٍس تز رٍی
ضثىِ ًیست ،همایسِ آًتیٍیزٍسّا ًویتَاًذ خیلی هَفك تاضذ .رٍی ّن رفتِ هیتَاى گفت وِ هیشاى تشرگی ساسهاى ٍ ضثىِای وِ آًتیٍیزٍس
در آى تىار گزفتِ هیضَد ،در تیطتز هَالغ ًمص هْوی در تصوین گیزی تزای اًتخاب آًتیٍیزٍس دارد.

