
 الرشكة املشار إليها يف دراسة الحالة هذه هي رشكة رائدة يف مجاالت السيارات والصناعة. إنها توفر
 منتجات ألسواق السيارات و املقطورات واملنتجات العسكرية والصناعية مع مواقع متعددة يف جميع
.أنحاء الواليات املتحدة

الهدف

عن العميل

 تستخدم الرشكة تقنية  يت 1 (1.5 ميغابت) ميجا بت يف الثانية) يف عدة مواقع لالتصال بسحابة
MPLS (تبديل تسمية الربوتوكوالت املتعددة) وقد أضافت مؤخرًا اتصاالت اإلنرتنت املحلية لتفريغ حركة 
 املرور املحلية على اإلنرتنت. كانت الرشكة تبحث عن آلية لالستفادة من هذه االتصاالت الجديدة إىل
 .(VPN) جانب القدرة على تفريغ حركة مرور اإلنرتنت والنسخ االحتياطي للشبكة اإلفرتاضية الخاصة
 نظرًا ألن تطبيق األعمال األسايس للرشكة هو تطبيق نموذج عميل إىل خادم، فإنه حساس النقطاع
.االتصال

 تبديل تسمية الربوتوكوالت املتعددة) الحالية لتطبيقات) MPLS أرادت الرشكة الحفاظ على اتصاالت
 األحدث يف كل (VPN) األعمال الهامة مع االستفادة من اتصال اإلنرتنت / والشبكة اإلفرتاضية الخاصة
 لحركة مرور محددة (VPN) موقع. طلبوا أيًضا االستفادة من اتصاالت والشبكة اإلفرتاضية الخاصة
 على النحو املرغوب فيه بدالً من كونها مجرد حل نسخ احتياطي. عالوة على ذلك، كانت الرشكة تبحث
 تبديل تسمية الربوتوكوالت املتعددة) إىل والشبكة) MPLS أيًضا عن انتقال نسخ احتياطي سلس من
.مع التخفيف من مشكالت التطبيق (VPN) اإلفرتاضية الخاصة

 ونرش أس دي - وان لتوازن التحميل على
ٍ
 كان لدى الرشكة هدفان: أوالً، أرادت تنفيذ اتصال إنرتنت ثان

 اإلنرتنت لضمان استمرارية األعمال يف املوقع الرئييس. ثانًيا، يف املواقع البعيدة، أرادت االستفادة من
 أرادت .(VPN) تبديل تسمية الربوتوكوالت املتعددة)والشبكة اإلفرتاضية الخاصة) MPLS اتصاالت
 MPLS الرشكة أيًضا توجيه التطبيقات والحفاظ على انتقال سلس يف حالة حدوث انقطاع سواء على
.تبديل تسمية الربوتوكوالت املتعددة) أو اإلنرتنت)

التحديات

ملحة تقنية
 " Fortinet" قامت الرشكة بنرش جدران الحماية من
النطاق) لزيادة عرض  املواقع   فورتيغيت) يف جميع 
.الرتددي وتفريغ حركة املرور على اإلنرتنت محلًيا

الرتددي النطاق  وان   - دي  أس   يستخدم 
 تبديل تسمية) MPLS لإلنرتنت بدالً من خطوط
 الربوتوكوالت املتعددة) املخصصة اليت تتطلب
.شبكات "وان" القديمة

 ، Fortinet جدارالحماية من الجيل التايل من
.يوفر "فورتيغيت" إمكانات أس دي - وان آمنة

 تم إعداد أس دي - وان إلرسال جميع حركات
.اإلنرتنت املحلية إىل اتصال اإلنرتنت املرفق محلًيا

ثابت توجيه  على  وان   - دي  أس   يشتمل 
املسارات توجيه متعدد  باستخدام   ودينامييك 
.(ECMP) بتكلفة متساوية

دراسة الحالة

Fortinet  SD-WAN

السيارات



الحل
 االستفادة من مزية أس دي - وان املضمنة بالفعل يف جدران حماية "فورتيغيت". تتكون مكونات قاعدة أس دي - ®ISSQUARED  بعد مراجعة املتطلبات، اقرتح الفريق يف
 لتوسيع .(SLA) والتوجيه املستند إىل السياسة، واتفاقيات مستوى الخدمة ،.(ECMP) وان من التوجيه الثابت والدينامييك باستخدام توجيه متعدد املسارات بتكلفة متساوية
.أيًضا القدرة على تعيني سياسة أس دي - وان استناًدا إىل فئات التطبيقات أو التطبيقات الفردية " Fortinet" هذه املكونات، توفر

 بشكل وثيق مع فريق ®ISSQUARED أس دي - وان. يف املواقع البعيدة، عملت " Fortinet" بتنفيذ اتصال إنرتنت ثانوي ونرش ®ISSQUARED يف موقع الرشكة، قامت
 تبديل تسمية الربوتوكوالت املتعددة) باستخدام الشبكة اإلفرتاضية) MPLS تكنولوجيا املعلومات يف الرشكة لتطوير اسرتاتيجية قوية لتحويل حركة املرور املوجهة للرشكات عرب
 تبديل تسمية الربوتوكوالت) MPLS تقيس فقدان الحزمة ووقت االستجابة. يف حالة تدهور (SLA) كنسخة احتياطية. أنشأ الفريق أيًضا اتفاقية مستوى خدمة (VPN) الخاصة
.(VPN) املتعددة)، ستنتقل حركة املرور بسالسة إىل الشبكة اإلفرتاضية الخاصة

 لتحويل جميع حركة مرور اإلنرتنت املحلية إىل اتصال اإلنرتنت املتصل محلًيا ISSQUARED® "Fortinet " SD-WAN بالنسبة لحركة مرور اإلنرتنت يف كل موقع، أنشأت
.تبديل تسمية الربوتوكوالت املتعددة) إذا أصبح اإلنرتنت متدهورًا أو غري متوفر) MPLS باستخدام مسار احتياطي عرب

 أقل تكلفة نسبًيا مقارنة بتقنيات "وان" " Fortinet" :توفري محّسن يف التكاليف
التشغيلية "SD-WAN" أو النفقات  من  كبري  بشكل  يقلل  إنه   السابقة. 
 والرأسمالية مع الحفاظ على مستويات الخدمة اليت تتجاوز بكثري املستويات
.السابقة

كرب: يوفر  القدرة على تنفيذ  " Fortinet" األمن من SD-WAN مرونة أعمال أ
 عمليات الشبكة وتعديلها ودعمها برسعة. بهذه القدرات، تكون أس دي - وان
.قابلة للتطبيق ومتوافقة مع "وان" القديم

 مستويات متعددة من فحص " Fortinet" يوفر :(SSL) فحص طبقة املقابس اآلمنة
اآلمنة املقابس  املشفرة، (SSL)  طبقة  الجلسات  املشفرة، وفتح  الحزم   وفحص 
 وتخفيف التهديدات السيربانية وحظرها. إنه يقلل بشكل كبري من هجمات الربامج
.الضارة ويزيل تكلفة حلول مكافحة الربامج الضارة

 يوفر "فورتيغيت" شبكة واسعة النطاق آمنة :(NGFW) الجيل التايل من جدار الحماية
 .ومحددة بالربمجيات واليت تحافظ على مستوى أمان على مستوى املؤسسة
"Fortinet " هو املزود الوحيد لحلول "أس دي - وان، املوىص به من قبل مختربات أن 
.(NGFW) أس أس  لجدار الحماية من الجيل التايل

 األمن من SD-WAN تصفية الويب: تعمل مزية تصفية الويب الخاصة بـ
"Fortinet " على تخفيف الربامج الضارة عن طريق حظر الوصول إىل مواقع 
 الويب املخرتقة والخبيثة وغري املالئمة. كما أنه يمنع املخاطر اليت يتعرض لها
.املستخدمون النهائيون وأجهزتهم ويحافظ على استمرارية األعمال

 هو منتج األمان األول الذي يسمح بالنمو دون املخاطر " FortiGate " :مخاطر أقل
.األمنية اليت تأيت مع الشبكات املجزأة

 حققت الرشكة فوائد كبرية عند مقارنتها ،" Fortinet" األمن من SD-WAN مع
 بشبكة "وان" التقليدية. لقد مكّن أمن شبكة متكامل وفعال. كما أبلغت الرشكة
 عن توفري كبري يف الشبكة وتقليل حاالت الربامج الضارة، وزيادات ملحوظة يف رسعة
:األعمال اليت مكنت من النمو والفرص الجديدة. الفوائد اإلضافية مذكورة أدناه

الفوائد الرئيسية



ISSQUARED®
 هي واحدة من الرشكات الرائدة يف تقديم حلول تكنولوجيا ISSQUARED® ان رشكة
 املعلومات الشاملة، حيث تقدم خدمات دقيقة عرب أمن تكنولوجيا املعلومات،
 والسحابة، والبنية التحتية، واملوحدة االتصاالت وتقنيات التشغيل الصناعي ومجاالت
 العديد من مؤسسات  ®ISSQUARED الحلول األخرى. لسنوات عديدة، ساعدت
500" Fortune " و سلمت عدة مشاريع بماليني الدوالرات. تأخذ خربتنا اليت أثبتت 
 جدواها عمالئنا عرب تحول رقمي وأمين سلس، مما يؤدي إىل فوائد تجارية رسيعة
.وتضعهم يف مكانة لتحقيق النجاح يف املستقبل

،يف قرية ويست ليك ®ISSQUARED يقع املقر الرئييس لرشكة
 كاليفورنيا، الواليات املتحدة. إنها توفر إمكانات تسليم عاملية من خالل وجودها يف جميع
 أنحاء اململكة املتحدة وأيرلندا والرشق األوسط والهند وسنغافورة وأجزاء أخرى من
 الواليات املتحدة أيًضا
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 جميع الحقوق محفوظة. املعلومات الواردة ،ISSQUARED® 2021 حقوق النرش  لرشكة
 وال يجوز الكشف عن أي جزء من هذا ،TMيف هذا املستند هي ملك لرشكة اي اس سكويرد
 املستند أو نسخه أو نقله أو توزيعه أو تحريره أو استخدامه أو توزيعه، كلًيا أو جزئًيا، يف أي
®ISSQUARED غرض، بأي شكل أو بواسطة بأي وسيلة، دون إذن كتايب مسبق من رشكة

 قد بذلت قصارى جهدها لضمان الدقة يف هذا ®ISSQUARED على الرغم من أن رشكة
 ال يمكنها تحمل املسؤولية عن اكتمال هذا املستند أو ®ISSQUARED املستند، إال أن رشكة
 الضمانات املتعلقة بدقة املعلومات الواردة هنا وتتنصل على وجه التحديد من أي ضمانات
 ضمنية خاصة بالتسويق أو املالءمة ألي غرض معني. عالوة على ذلك، تخضع املعلومات
 الواردة يف هذا املستند للتغيري، يف أي وقت، دون اإللزتام بإخطار أي شخص أو كيان بهذه
 التغيريات. املحتويات أو املعلومات الواردة يف هذا املستند ليست مضمونة أو مضمونة إلنتاج
 أي نتائج محددة، وقد ال تكون الطرق أو االسرتاتيجيات أو النصائح الواردة هنا مناسبة لكل
.مستخدم


