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دربـاره نمودار چهارگانه جادویی

بصورت  را  نتیجه  و  کرده  مقایسه  هم  با  را  اطالعات  فناوری  محصوالت  از  زمینه  هر  در  موجود  رقبای  وضعیت  هرسال   )Gartner, Inc.( گارتنر  شرکت 

یک  در  فعال  شرکت های  وضعیت  می توان  نمودار  این  به  نگاه  با  می نامد.  جـادویـی"1  "چـهـارگـانـه  را  آن  که  می دهد  نشان  بخشی"  "چهار  نمودار  یک 

زمینه خاص از فناوری اطالعات را نسبت به همدیگر دانست. از آنجا که این نمودار، پارامترهایی را که بیشتر جنبه کـیـفـی دارند، به شکل کـمـی درمی آورد، 

می گیرد. قرار  اسـتـنـاد  و  اسـتـفـاده  مورد  اطالعـات  فـنـاوری  گوناگون  محصوالت  بازار  ارزیـابـی  برای  تحلیلگران  و  شـرکت ها  تـوسـط  که  سـالـهاست 

در نمودار "چهارگانه جادویی"، جایگاه هر شرکت براساس دو محور "پیش بینی نیاز بـازار"2 و "توان پیاده سـازی و اجـرا"3 تعیین می گردد. برای تشخیص میزان 

بـازار"  نیاز  "پیش بینی  میزان  تعیین  برای  مثال،  عنوان  به  می شود.  تعریف  متعددی  عوامل  ارزیابی،  تحت  محصول  نوع  اساس  بر  متغیر،  دو  این  از  یک  هر 

محصـول  مـعـرفی  اسـتـراتـژی های  و   - آنـهـا  بـه  پاسـخـگویی  بـرای  محصول  عـرضـه  و    - بـازار   نـیـازهـای  شـنـاسـایی  نـوآوری،  نظیر  عـوامـلـی  از 

می رود. کـار  به  شرکت  اجـرایی  توانایی  و  مـشـتـری  رضـایـت  همچون  عواملی  نیز  اجـرا"  و  پیاده سـازی  "توان  میزان  تعیین  برای  می شـود.  استفاده 

در این نمودار شرکت ها در یکی از چهار گروه زیر دسته بندی می شوند:

پیشـگـامـان4 - این شرکت ها توانسته اند میان "پیش بینی نیاز بـازار" و "توان پیاده سازی و اجرا" تعادلی قابل قبول برقرار کنند. قابلیت های محصوالتشان، 	 

       آنها را باالتر از رقبایشان قرار داده و بنابراین به نوعی پـیـشـرو در بازار هستند.

چـالـشـگران5 - این گروه از شرکت ها هر چند از لحاظ "توان پیاده سازی و اجرا" دارای جایگاه نسبتًا باالیی هستند اما در مسیر صحیحی در بازار قرار نـدارنـد.	 

آینده اندیشان6 - این دسته از شرکت ها از رویکرد صحیحی در بازار برخوردارند؛ در عین حال "توان پیاده سازی و اجرا" آنها در حد قابل قبولی قرار ندارد.	 

ندارند.	  را  مطرح  رقبای  با  رقابت  توان  اما  باشند  یافته  دست  موفقیت هایی  به  بازار  از  کوچکی  بخش  در  است  ممکن  شرکت ها  این   - تــازه کــاران7 
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چهـارگانه جادویی "محصوالت امنیتی چندمنظوره و یکپارچه"

 Unified Threat Management یا  یکپارچه"  و  چنـدمنظـوره  امنیتـی  "محصوالت  بازار  بخش  در  را  گارتنر  شرکت  جادویی"  "چهارگانه  جدیدترین  زیر  نمودار 

- به اختصار UTM - و وضعیت فعاالن این حوزه را نمایش می دهد.

شد،  منتشر  مذکور  میالدی  سال  سـپتامبر  در  آن  نتایج  و  انجام   2018 ژوئن  در  که  گـارتـنـر  توسط  شده  انجام  بررسی  آخرین  در 

کند. تثبیت  نمودار  این  "پـیـشـگـامـان"  بخش  در  را  خود  جایگاه  توانست  مـتـوالـی  سـال  هفتمین  برای   ،Sophos امنیتی  شرکت 

WatchGuard و،Huawei و،Barracuda Networks و،Juniper Networks و،Cisco همانطور که در نمودار مشاهده می شود، محصوالت شرکت های معروفی نظیر

نکرده اند. کسب  را  جادویی"  "چهارگانه  نمودار  "پیشگامان"  جایگاه  در  حضور  برای  الزم  شرایط  هیچ یک   - سابق   Gateprotectو-  Rohde & Schwarz و 

کـنـیـد. مطالعه  بـعـد  صفحه  در  می توانید  را   Sophos صـاحب نـام  شـرکت  محصوالت  درباره  گـارتـنـر  گـزارش  توضیحات  از  بخشی 
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Sophos remains a Leader this year because of its strong ongoing focus on enhancing advanced malware prevention capabilities through 

its firewalls and endpoint platform integration. It continues to be the market leader, offering mature and integrated management, moni-

toring and visibility capabilities of endpoints through a single console of its UTM offering, which provides ease of management and better 

prevention against advanced malware.

Sophos is a network and endpoint security vendor headquartered in Abingdon, U.K. Sophos’ portfolio includes firewalls )XG Series, the 

older SG Series and CR series(. Sophos has 19 XG models and three Remote Ethernet Devices )RED( models, which are plug-and-play 

devices for small offices. It still sells its old product lines, the SG and CR firewall Series. It also offers a number of other security solutions 

for endpoint security, wireless access point )Sophos AP Series(, and unified endpoint management )Sophos Mobile(. 

Recent updates include a new version 17 for XG Firewall with enhanced application control leveraging endpoint integration, as well as an 

update to its Sandstorm cloud sandbox solution.

Sophos is a good shortlist candidate for SMBs that are looking for multiple integrated features, such as email and web DLP, email encryp-

tion, and a web application firewall in their firewall.

Sophos has a strong channel strategy, with a loyal channel base globally. It conducts regular partner-training and information-sharing pro-

grams worldwide. Gartner has seen that this channel has strong confidence in the Sophos team and its sales strategy, especially postac-

quisition of Cyberoam. Sophos’ presales team receives positive reviews for working directly with the clients in regions like India and the 

Middle East, and is often scored high by customers.

Sophos continues to increase the visibility, detection and response capabilities of advanced threats to meet growing market requirement. It 

has also made enhancements to existing application control features in the firewalls for better visibility and control. Sophos also acquired 

Barricade for improving security analytics capabilities, and has integrated the deep learning capabilities of Invincea into its sandboxing 

product Sandstorm.

Sophos XG Firewalls offer multiple security features within their UTM solution that appeal to SMBs. This includes built-in web application 

firewalls and DLP-based encryption for emails.

Surveyed Sophos customers have mentioned high satisfaction for the malware detection rate. Sophos has strong ransomware detection 

capabilities and constantly works toward improving it.
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