
پروپوزال دانش



 

 فهرست 

 1 .................................................................................................................... ت یس احراز هو یشو 

 7 .........................................................................................................................  الملل ی   ب  گوایه

 11 .................................................................................................................. ت یات امنیمرکز عمل

 12 ................................................................................................................ کپارچهی ات یمرکز عمل

 1۳ ........................................................................................................ت شده یر یمد  ت  یخدمات امن

 1۴ .................................................................................. در سازمان روال انسان  ی ؛ فات  یامن رسان   آگایه

 1۵ ............................................................................................................ ی و امن ساز  ت  یامن ان  یارز 

 17 ............................................................................................................. ها  ن  ت دارایر یسامانه مد

س یت متمرکز هو یر ینه مدساما  19 ........................................................................................ ت و دسی 

 21 .................................................................................. ت  یامن یت اطالعات و رخدادهایر یسامانه مد

 2۳ ....................................................................................... س ها یشو   ینگ چند بعدیتور ی سامانه مان

 Threat Intelligence .................................................................................... 2۵د یسامانه هوش تهد

ون   27 ....................................................................................... ( Email Serverک)یسامانه پست الکی 

 2۸ ........................................................................................................... سازمان   ام رسان  یسامانه پ

 29 ...................................................................................... نت ها از راه درویت کال یر یسامانه جامع مد

 ۳۰ ....................................................................................... رساخت شبکه ینگ ز یتور ی سامانه جامع مان

 ۳1 .................................................................................................................. یساز  یراهکار مجاز 

SSO Specification ................................................................................................................ ۳۳ 

 ۴7 ................................................................................................................. نگاه  ت  ی ر یداشبورد مد

 

  



ه  | 1 پروپوزال دانش   ح ف  ص

 

 تی احراز هو  سی رسو 

فتی با پ   ، و خدمان   مایل یهاس یشو  ی حضور ی  غ افتیبر در  کاربران مبت    یو باال رفی   تقاضا ی روزافزون تکنولوژ  شر

و   ها س یشو  ی حضور ی  . به منظور ارائه غ دند یکاربران د  ی هرچه بهی  برآوردن تقاضا یبرا  کسب و کارها خود را در رقابت  

آن،   جهان   وعی کرونا و ش  روس یاحساس شد. با ظهور و  شی  ی ب  منی ا  ی حضور ی  غ  تیبه احراز هو   از یخدمات به کاربران، ن

راهکار   د یخود با  یبقا  یبرا   ی که هر کسب و کار   یشده است. به طور   لیانکار تبد  قابلی  مهم و غ  به موضویع  از ین  نیا

 خود ارائه دهد.  انیمشی   یو کاربرپسند برا منی ا تیاحراز هو 

ون  تیهو   احراز    کانال ارتباط   کی  قیبودن کاربر را از راه دور و از طر   ر آن، شور، قانون  است که د  یمی   ، مکان  ک یالکی 

همه    تیموردنظر کاربر، امن  سی عالوه بر ارائه شو   د یآل با  دهیا  یحضور ی  غ  تیطرح احراز هو   کیکند.    یم  د یی تأ  منیا

 یار یبس   تیارائه شده است. اما امن  ی حضور ی  غ  تیاحراز هو   یبرا  مختلف    یارهامنظور راهک  ی   آنها را برآورده کند. به هم 

داران یم یهر حمله و نفوذ هی   انگ یی   پا  تیامن ن یاست و ا  یی   راهکارها پا نیاز ا  . دهد را به مجرمان و کالهی 

  ت یهو   د ییو تا  ن  در شناسا  انسان    یو ی  ن  یی   از دقت پا   ناسر   یحضور ی  غ  تیاحراز هو   یهاستمی س  شی  ی ب  یی   پا  تیامن

آنان    ت یکاربران و تصاحب هو   ت یجعل هو   ق یاز طر   ستمی راه نفوذ به س  نیاست که بهی    ت  ی امن  یهاکاربران و وجود حفره 

 هستند. 

 تیت احراز هو یل اهمیدل 

ارائه    ، ی   وارد کردن شماره پ  ی  نظ  ت،یاحراز هو   خچهی در طول تار   ت  یمجموعه اقدامات استاندارد امن  لیبا وجود تبد 

از کاربران  یی  عده کث یاز سو  ن  هاعادت روزمره، همچنان نگران   کیامروز به   یایاثر انگشت در دن ا یو  تال یجیامضاء د

کت عهاعتماد متقابل به مجمو  یدر راستا انیو مشی   به جهت استفاده از مجموعه  تیاحراز هو  طهیفعال در ح یهاشر

   شی  ی هرچه ب  ی. همگام با سوق سمت و سو خورد شم یمافراد به چ  نیا  یها و اطالعات فردداده
 

به سبک    سبک زندگ

با م  عتا یو هوشمند، طب  نیآنال  به سامانه  کیرس  انی   مجموعه معامالت و مبادالت  باال،    یهاند یراها و فو مخاطرات 

 یار یبس   یاعالم شده، برا  ت یاثبات صحت و صقم هو   ی افراد برا  تیخواهند داشت و احراز هو   از ین  یشی  ی ب  محافظت  

کت ور  ی امر  ،خدمان   یهااز شر  خواهد بود.  یض 

فرصت را    نیکاربران ا  یبوده و برا  ی ساده به لحاظ کاربر   یندیهمواره فرا   نه،یبه  تالیجید   تیسامانه احراز هو   کی

اک   ی( براه کسان  مختلف )چه موقع و با چ  یهاکه خود بنا به ابعاد و جنبه   کند،یم   جاد یا ها و اطالعات داده   یگذار به اشی 

کاربران   یمتقابل از سو   نانیاعتماد و اطم  انی   م   ،یندیفرا  ی   چن  قی دق  نجامباشند. در صورت ا  نده ی  گم یخود تصم  ،یفرد
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راستا فرد  یدر  اطالعات  از  حراست  و  افزا  یحفظ  مربوطه  کت  نزد شر براافتیخواهد    ش یخود   نانیاطم  جاد یا  ی. 

کت خ  کی آنها توسط    یاز نحوه استفاده از اطالعات فرد  به جهت آگایه  ان،یدر مشی    شی  ی خاطرهرچه ب ضفا    ،دمان  شر

دل نظارن    ی   تام  لیبه  ملزومات  و  ب  تیشفاف  جاد یا   ،مطابقت  چه  راستا  شی  ی هر  چن   ن  چرا  یدر  و    یندیفرا  ی   انجام 

 خواهد بود.  تیو حائز اهم ان  یح یامر  ،یساز آگایه

  ی ندیفرا  ی   برخوردار بوده و در صورت انجام چن   یامالحظهگذشته از توسعه قابل   یهاسال   ط  ت، یاحراز هو   ند یفرا

  رشیپذساده و قابل  یبه امر  یروند ی   چن لی و کارامد، تبد قیدق یاوه یبه ش
 

گذرنامه    کیارائه  از جانب کاربران به سادگ

 بود.   هد از ذهن نخوا  دور   ت، یدر فرودگاه جهت احراز هو 

 تی احراز هو  ند یتکامل فرا

فتهی پ  ند، یفرا  نیدر حال حاض  ا  تال،یجید   تیاحراز هو   ند یفرا  خچه یبا توجه به تار  شود.    یم   تلف    افتهیو تکامل    شر

 همراه بوده است:   همواره با دو پرسش اساس ت یاحراز هو  ند یفرا

به    ، احتمایل  یهاداده  گاه یبا پا  ی فرد  کیومی  یها و اطالعات بداده   سهیافراد، بواسطه مقا  تیهو   د؟یست ی . شما ک1

 خواهد شد.   یی   تع یفرد  ت یجهت تطابق و احرازهو 

 با پرسش پ  نیا  د؟یکنکه ادعا یم  د یهست   ی شما به واقع همان فرد   ا ی. آ2
ً
و    هیمتفاوت بوده و پا  ی   ش ی پرسش کامال

است. بعنوان مثال، به هنگام باز کردن قفل تلفن همراه خود با اسکن    کیومی  یب  تیاحراز هو   وهیبر ش  اساس آن مبتت  

  به گوسر   هیکه قبال بعنوان داده اول  با اثر انگشت    اثر انگشت فعل  سهیاثر انگشت خود، سنسور تلفن خود را وادار به مقا

 . د یینمایم د،یاکرده   د ییخود ارسال و تا

کت  یبرا  مختلف   یهانهیگز  سامانه    مت  یوجود دارد. سطح ا تیخدمات احراز هو  تیمختلف، به جهت تقو  یهاشر

کت، به م  کی  تیاحرازهو     شواهد و مدارگ  انی   شر
 

کت برا  بستک  یآور خود، قادر به جمع   یاثبات ادعا  یدارد که شر

  ش یآن را افزا  یسهولت کاربر   انی   م   جی    به تدر   ا همچنان در حال توسعه است ت  تیاحراز هو   نینو   یخواهد بود. فناور 

دارد. به خصوص که با    ن  باال  تیکاربران و کسب و کارها اهم  یاطالعات، برا  مت  ی حال، ا  ی   سهولت و در ع  نیدهد. ا

 تر شده است. مهم   ار یکاربران و ورود و خروج آنها بس   لیپروفا  تیامن تیشده، اهم  یرمزگذار   یرونق ارزها

کت زنده بودن ارائه    صیرا تحت عنوان تشخ  ی دیجد  یتکنولوژ   تال،یجید   تیاحراز هو   طهیدر ح  ا یبروز دن  یها  شر

باال    یاالعادهبه صورت خارق  تالیجید  تیاحراز هو   تیآن امن  و در ن    شود یم  تیاز جعل هو   یی  که باعث جلوگ  کنند یم

 انی   متقابل و م  نانیکاربران کاسته، سطح اعتماد، اطم  نگران   انی   روند از م  نیگفت که ا  توان. به طور خالصه، یم رود یم

 . کند را حذف یم  ت یاحراز هو  ند یبر فرامازاد و زمان ،ی  وپاگدست   یهاو قسمت  ش یمبادالت را افزا
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 تیپلتفرم احراز هو  یایمزا

ون  تیاستفاده از پلتفرم احراز هو  حال،    نیکارآمد است. با ا   ار یبازار بورس و فرابورس بس   ها،ی کارگزار   یبرا  ک یالکی 

ون  تیپلتفرم احراز هو   یایاز مزا  کیبدانند از کدام   خواهند هستند که یم  یادیز   ار یبس   یکسب و کارها مند  بهره   ک یالکی 

ون تیپلتفرم احراز هو  یهات یخواهند شد. مز  ح ز  ک یالکی   است:  ر یبه شر

مراکز ارائه کننده خدمات    ر یو سا  ها یکه کارگزار   : زمان    معامالن    سکیو کاهش ر   انیمشی    ینرخ وفادار   شیافزا. 1

  گر، ید   ان  ی. به بکند یم   دا ی کاهش پ  معامالن    سک یخود داشته باشند؛ ر   انیاز مشی    شناخت کاق    ه،یدر بازار شما  معامالن  

مرحله به    تیاز احراز هو   توانموضوع را یم   نیسوء استفاده ندارند. ا  قصد   ها،آن  انیکه مشی    دانند یم   مراکز به خون    نیا

 ی هاخاطر درباره برنامه  نانیبا اطم  د ی توانخود یم  انیمتوجه شد. بعد از شناخت مشی    انیاطالعات مشی    مرحله و بررس

ون ت  یاحراز هو   جی. ناگفته نماند که نتاد ی ی  بگ  میکسب و کار خود تصم  ندهیآ  معامالن   درصد، اعتبار   99از    شی  ی ب  ک یالکی 

 اعتماد داشت.  توانها یمآن  جیخاطر به نتا نانی با اطم ن،یو صحت دارند. بنابرا 

ون  تیکه از خدمات سامانه احراز هو   ن  های به کسب و کار شما: کارگزار   انیاعتماد مشی    شیافزا. 2   برند، بهره یم   ک یالکی 

ا  نی. چون در اکنند خود جلب یم را به    انیاز اعتماد مشی    یادیبخش ز    ت یافراد احراز هو   که تمایم  دانند یم  انیمشی    ط،یشر

بعد از احراز    انیاست که مشی    یی   همان چ  قا یباال دق  ار یبس   تیاست. امن  گرفتهها صورت  آن  شده اند و اعتبار سنج  

ا  نیتر از اصل   ک ی. چون  شوند در سامانه، متوجه آن یم  تیهو  در بورس، فرابورس، سهام    یگذار   هیشما  ی برا  ط یشر

 است.  اراندسهام   یبرا تیامن  ی   تام  ،یگذار   هیو مراکز ارائه دهنده خدمات شما ها یعدالت، کارگزار 

  ت ی و ماه  د یرا تهد  یگذار ه یمرکز شما  ک ی  تواند است که همواره یم   ی از موارد  ک ی  ،ن  : پولشون  از پولشو  یی  جلوگ. ۳

   خصویص  یهاتا بخش   شود باعث یم  ن  دار کند. در واقع، پولشوآن را خدشه
 

ارز روبرو    یهادر نرخ  ثبان  و ن    با ورشکستک

پ ا   شی شوند.  ناگوار   نکه یاز  اتفاق  ر یهر گونه  بانک   ن  پولشو  سکی،  در  بخش را  و  بدهد؛    شی افزا  خصویص  یهاها 

  ی نوع تراکنش و شغل فرد از جمله موارد  ،مایل  تیفعال  یود. الگو شانجام    تیبا احراز هو   انیمشی    ن  شناسا  ستیبایم

 . کنند کمک یم  ها کبان  انیمشی    تیموارد به اثبات هو   نی ا  ی. همه ند ی  گقرار یم  بانک مورد بررس  انیهستند که در مشی  

  برخوردار یم  یار یبس   یایاز مزا  ، نسبت به نمونه خارج    کامال بویم  هوش مصنویع   یها  ی   سامانه با انواع ماش  نیا

 اشاره نمود.  انیداده مشی   تیامن ی   توسط اپراتور و همچن بان  یمناسب ، امکان توسعه و پشت  متی به ق  توانیباشد که م
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 مرتبط یها یفناور 

 Liveness Detection -زنده بودن  صیتشخ

 یاست که بر اساس و   و یدیبر و   مبتت    یتکنولوژ   کی
 

چشمک    صیجهت تابش نور و چهره، تشخ  صیمثل تشخ  ن  ها  ژگ

  کی تمیالگور   نی. در ادهد یم  صیخوانده شده، زنده بودن کاربر را تشخ  یشنهادی صوت می   پ  صیو تشخ  زدن، لبخوان  

   داده یم  قیتطب  اربر ک  ت  ی مدرک هو   ا یشود و با عکس ثبت احوال    انتخاب یم  تصادق    میفر 
 

  و ید یو   نیبه کاربرد ا  شود، بستک

 است.  هیثان 1۵تا  ۵  ی   ب

 Face Recognition –چهره  قیو تطب صیتشخ یفناور 

  ن  مدارک شناسا  یچهره ارائه شده بر رو   ی   تطابق ب   ( به منظور بررسFace Recognitionچهره )  بازنشان    ا ی  قیتطب

پس    شود انجام یم  انسان    یو ی  کار توسط ن  نیا  سنت    یها. در سازمانشود مدارک انجام یم  نیو چهره فرد ارائه دهنده ا

. در  گردد آغاز یم   Face Verification، مرحله  Liveness Detection  ی ژ زنده بودن کاربر با استفاده از تکنولو   د ییاز تا

،  Face Verification  یاستفاده از تکنولوژ   کاربر انتخاب شده و با   یدئو یاز و   به صورت تصادق    م یفر   کیمرحله،    نیا

گردد. در یم  سهیشخص مقا  ن  عکس مدرک شناسا  ا یبا عکس ثبت شده از شخص در ثبت احوال    ه،یدر عرض چند ثان

 . شود یم  د ییتا  ا یفرد احراز  ت یکامل چهره در هر دو عکس، هو   قی صورت تطب

 محور ک یومی  ی ب  یفناور   کی چهره    ق یچهره است. تطب  بازنشان    ا ی  قیچهره، در تطب  صیتشخ  یکاربردها  نیتر از مهم   ک ی

. با استفاده  شود یم   ن  پشت چهره شناسا  تیچهره، هو   قی . در تطبکند وجود چهره انسان عمل یم   ن  است و فراتر از شناسا

. به طور  شود داده یم  قیو تطب  دهیجانبار داده سن   کیمورد نظر با    رد چهره ف  ر،یو پردازش تصو   ی   ماش   ن  نای ب  یاز فناور 

چهره لزوما    ص یتشخ  یچهره هم هست، اما هر فناور   صی چهره، شامل تشخ  ق یتطب  ستمی گفت که هر س  توانیتر مساده

 چهره ندارد.   قیتطب

ن فاریس صیتشخ  ر یدر تصو  یسیانگل/ مت 

کردن حروف با    ن  شناسا  است، به معت    Optical Character recognitionکه کوچک شده عبارت    OCRمفهوم  

  ف  یحق  تیهو   ن  خواندن اطالعات کارت شناسا  یبرا  تی احراز هو   ند یپردازش می   در فرآ  ی است تکنولوژ   ک یاپت   یهاروش 

  ست، ی الزام  ن  داشی   اطالعات کارت شناسا  تیهو   احراز . در پروسه  د ی  گ  و ...( مورد استفاده قرار یم  )کارت مل  متقایص  

خود عکس   ن  از کارت شناسا انیشود. متقاض خوانده یم   ن  به صورت خودکار اطالعات کارت شناسا  OCRبا استفاده از 
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کند. در    او استخراج یم   ن  کارت شناسا  ر یرا از تصو   اطالعات متقایص    OCRبا استفاده از    ت یاحراز هو   س یگرفته و شو 

 در ورود اطالعات ندارد.  گونه دخل و ترصق    چیکاربر ه  ند یفرآ نیا

 و خدمات  سها یرسو 

 پشت و رو  کارت مل  ocr س یشو  •

 sdkپردازش شناسنامه  •

 sdk ر یپردازش تصو  •

 توکن   د یتول س یشو  •

 (  sdkو  س ی) وب شو  و حقوق   ف  یاشخاص حق تالیجید  یامضا صدور گوایه •

 ف  یاشخاص حق  کیومی  یب  تیاحراز هو  س یشو  •

 اشخاص حقوق    کیومی  یب  تیاحراز هو  س یشو  •

 ت یاحراز هو  استعالیم یها سی و شو  یگت و  •

 ویها جهت آرش جیمیا  هیته •

   فت   بان  یپشت  •

ها انیمشی   یتاید  یساز  هی  ذخ • کت یاحرازشده در بسی   مورد نظر شر

 ( هیثان1کمی  از   gpuو درصورت   هیثان۵کمی  از   cpuچهره) درصورت   قیتطب •

 و جعل  کی درخواست ف ص یتشخ تیقابل •

 درصد1۰۰ میو آپ تا  نگیکالسی    تیقابل •

 بودن ر یپذ  لیبودن و اسک ز یداکرا •

 ماسک ن  شناسا تیقابل •

 نور مناسب و نامناسب ن  شناسا تیقابل •

 فاصله مناسب کاربر  ن  شناسا تیقابل •
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 ریمتعدد در تصو  ی چهره ها ن  شناسا •

 بصورت تار و محو  یدر خواست ها  ن  شناسا تیقابل •

 %99.۵ یدقت باال •

  ocrشده و  یساز  بویم  یها ی   و خروج اطالعات به خارج از کشور به جهت استفاده از ماش ی ر یعدم نفوذ پذ •

 ران  یا یها
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ن ب گوایه  الملل  ت 

 SSL یها گوایه 

 : شود ارائه یم در سه مدل اصل SSL یها  گوایه

 DV گوایه 

 شود   صادر یم  و حقوق   ف  یاشخاص حق یبرا •

 (قهیدق 15 تی)ظرف نها  شود ارائه یم  Real Timeبه صورت  •

 دارد  Wildcard تیبه مدارک است و قابل  از یبدون ن •

 OV گوایه 

 شود  صادر یم اشخاص حقوق   یفقط برا •

 شده دارد  معرق   ندهینما   ا ی پاسپورت شخص متقایص    ا ی  مدارک کارت مل د ییبه تا از ین •

کت دانش بررس • کت مادر )  یبا مدارک برا  د ییو گزارش تا  شود یم  مدارک توسط شر  گردد ( ارسال یمCertumشر

 دارد  Wildcard تیقابل •

 EV گوایه 

 شود  صادر یم اشخاص حقوق   یفقط برا •

 شود یم شنهاد ی بزرگ و بانک ها پ یسازمان ها یبرا •

از    ک یمانند:    لی شده و مدارک تکم  معرق    ندهینما   ا ی  پاسپورت شخص متقایص    ا ی  مدارک کارت مل   د ییبه تا  از ین •

کت )درصورن   یقبض ها کت تازه تاس  شر  باشد( دارد  سی که شر

کت دانش بررس • کت مادر )  یبا مدارک برا  د ییو گزارش تا  شود یم  مدارک توسط شر  . گردد ( ارسال یم Certumشر
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 E-mail ID (S/MIME) یها گوایه 

 Microsoftو    Gmailهمچون    ن  ها  سی به صورت رمز شده و با اعتبار باال در شو   لی می ارسال ا  تیها قابل  گوایه  نیا

Live    ون  یکاربرد مهم آن امضا  کیرا دارد و در دو مدل    گوایه  نیشود. ا  ارائه یم  الملل  ی   هست که به صورت ب  کیالکی 

 : گردد ارائه یم

 Individual گوایه 

 شود صادر یم  و حقوق   ف  یاشخاص حق یبرا •

 (قهیدق 15 تی)ظرف نها  شود ارائه یم  Real Timeبه صورت  •

 به مدارک است.  از یبدون ن •

 Business گوایه 

 شود  صادر یم اشخاص حقوق   یفقط برا •

 شده دارد  معرق   ندهینما   ا ی پاسپورت شخص متقایص    ا ی  مدارک کارت مل د ییبه تا از ین •

کت مادر ) یبا مدارک برا  د ییو گزارش تا شود یم  مدارک توسط خود ما بررس •  گردد ( ارسال یمCertumشر

 Code Signing  یها گوایه 

کت ها  میدر دست تحر   ها زمان    گوایه  نیا هر    با یداشتند، تقر   امکان استفاده از آن را به سخت    ینرم افزار   یبود و شر

کت نرم افزار   دارد.  گوایه  نی به ا از یدارد، ن نکوسیل  ا ی یندوز یکه برنامه و   یشر

 Standard Code Signing گوایه 

 شود صادر یم  و حقوق   ف  یاشخاص حق یبرا •

 شده دارد  معرق   ندهینما   ا ی پاسپورت شخص متقایص    ا ی  مدارک کارت مل د ییبه تا از ین •

کت مادر ) یبا مدارک برا  د ییو گزارش تا شود یم  مدارک توسط خود ما بررس •  گردد ( ارسال یمCertumشر
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 Standard Code Signing in the Cloud گوایه 

 شود صادر یم  و حقوق   ف  یاشخاص حق یبرا •

 شده دارد  معرق   ندهینما   ا ی پاسپورت شخص متقایص    ا ی  مدارک کارت مل د ییبه تا از ین •

کت مادر ) یبا مدارک برا د ییو گزارش تا ¬شود یم  مدارک توسط خود ما بررس •  گردد ( ارسال یمCertumشر

 از یدهد تا بدون ن  امکان را به کاربر یم  نیشود و ا  یم  هی  باال ذخ  تی، با امنCertum  یدر شور ها  خصویص  د یکل •

را برطرف    readerو    physical cardبه    از یکه ن  SimplySignبر ابر    ، امضا را انجام دهند. )راه حل مبتت  توکن  د ی به خر 

 کند(  یم

 EV Code Signing in the Cloud گوایه 

 شود  صادر یم اشخاص حقوق   یفقط برا •

 شده دارد  معرق   ندهینما   ا ی پاسپورت شخص متقایص    ا ی  مدارک کارت مل د ییبه تا از ین •

کت مادر ) یبا مدارک برا  د ییو گزارش تا شود یم  مدارک توسط خود ما بررس •  گردد ( ارسال یمCertumشر

 از یدهد تا بدون ن  امکان را به کاربر یم  نیشود و ا  یم  هی  باال ذخ  تی، با امنCertum  یدر شور ها  خصویص  د یکل •

را برطرف    readerو    physical cardبه    از یکه ن  SimplySignبر ابر    توکن، امضا را انجام دهند. )راه حل مبتت    د ی به خر 

 کند(  یم

 Microsoft SmartScreen Filterرفع هشدار   یبرا Code Signing گوایه •

 Kernel Modeامضا در  •

 Document Signing یها گوایه 

ون ی ها کاربرد امضا گوایه   نیا  دارد.  الملل  ی   ب و اعتبار قانون   به صورت تخصص  کیالکی 

 Document Signing SimplySign گوایه 

 شود  صادر یم اشخاص حقوق   یفقط برا •

 شده دارد  معرق   ندهینما   ا ی پاسپورت شخص متقایص    ا ی  مدارک کارت مل د ییبه تا از ین •
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کت مادر ) یبا مدارک برا  د ییو گزارش تا شود یم  مدارک توسط خود ما بررس •  گردد ( ارسال یمCertumشر

 از یدهد تا بدون ن  امکان را به کاربر یم  نیشود و ا  یم  هی  باال ذخ  تی، با امنCertum  یدر شور ها  خصویص  د یکل •

را برطرف    readerو    physical cardبه    از یکه ن  SimplySignبر ابر    توکن، امضا را انجام دهند. )راه حل مبتت    د ی به خر 

 کند(  یم

 

  

https://ca.daanesh.co/
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 تیامن ات یمرکز عمل

  تیفعال  برتمایم   کپارچهینظارت    اناست که امک  ن  و ابزارها  ندها یمنسجم ازافراد، فرآ   یساختار   ت یامن  ات یمرکزعمل

  ل، یص،تحلیاست که هدف آنها تشخ  ت  یامن  لگر یتحل  می ت  ک یمرکز متشکل از    نیسازد.ا سازمان را فراهم یم  ت  یامن  یها

 یواکنش ، گزارش و نها
 
  یی   تع  ش ی به اهداف از پ  دنیرس  ی   ن  م یت  ن یباشد.تالش ا  یم  ی ی  یسا  ت  یاز حوادث امن  یی  جلوگ  تا

 موجود است.  یندهایبا استفاده از ابزارها و فرآ  ت،یامن ات یمرکز عمل  شده در خط مشر 

 :  تیامن اتیمرکز عمل  یساز  ادهیپ اهداف

 رخدادها به منظور:   لیو تحل  یور آجمع  یها و ابزارها ی تکنولوژ  ، ت  یامن ات ی   ستفاده از تجها •

 که بالقوه حادثه ساز هستند.   ن  کشف حوادث بروز کرده و رخدادها •

 متناوب خطرات   شیو پا لیتحل •

 سازمان  ی ها یر یپذ  بی آس  تیر یکشف و مد  ش،یپا •

 مشکوک یروند رشد رفتارها بررس •

 یی  یاز بروز حوادث سا یی  جلوگ •

 شبکه سازمان  یو امن ساز  ت  یامن  یها  استیمشاوره در اعمال س •

 شده   د ییتا ت  یبه حوادث و حمالت امن قیو دق ع ی    پاسخ ش   یهماهنگ ساز  •

 CSIRTتبادل اطالعات حمالت ثبت شده در سازمان با مراکز تی و قابل یطیشناخت مح جاد یا •

 

  

https://daanesh.co/soc/
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 کپارچهی ات یمرکز عمل

UOC   ات یی  از تغ  گر ید  یار یمفهوم همانند بس   نیو شبکه است.ا  ت یامن  ش یپا  ی ها  م یت  تیر ی در مد  د یجد   کرد ی رو   ک ی  

از نمونه    د یشده است.شا  جاد یباشد، ا  در اداره سازمان یم  سنت    ینگرش ها  یی  بر تغ  اطالعات که مبتت    ی حوزه فناور 

منطق   نیبرا UOCاشاره نمود.اساس SecOps ا یو  DevOpsم یمفاه جاد ینگرش ها بتوان به ا یی  نوع تغ نیواضح ا یها

ابزارها، اطالعات و   ندها،ی ها، فرآ  تیدر شاش سازمان، مسئول  شر یپا  یها  میحاصل شود ت  نانیاستوار است که اطم

اک گذاشته و در حل مسائل و مشکالت امن  گر یکدی مهمی  از همه دانش خود را با   ک  یسازمان تشر   ان  یو عمل  ت  یبه اشی 

تر و    عیوس  د یشود که د   سبب یم  گر،ی( باهم دSOC)  تی( وامنNOC)  شبکه  شیپا  یها  میکردن ت  ی  دارند.درگ  مسایع

که   شیشود.البته به ضف عنوان پا  جاد یدر سازمان ا  اتیی  تغ  نیا  ی  تاث  انی   و م  صورت گرفته  اتیی  نسبت به تغ  یبهی  

در شبکه،    قطیع  کیدو غافل شد.بطور مثال در صورت وقوع    نیا   یماهو   یاز تفاوت ها  د یوجود دارند نبا  م یدر هر دو ت

حداکیر    یموجود)صحنه جرم!(به منظور جمع آور   تیباشد قطعا به دنبال حفظ وضع   DOSبر      SOC  میاگر تصور در ت

 یو نها  سی شو   عی  یهرچه ش   یبه دنبال برقرار   NOC میت  کهی( است، درحالRoot Causeشواهد )
 
خود   SLAبه    د یمق  تا

 باشد.  یم

 UOC جاد یا یایمزا

  کپارچهیپلتفرم   کیدر  ش یقابل پا یداده ها تمایم  یجمع آور  •

 به منظور کشف حوادث  تیشبکه و امن یرخدادها انیم Correlationامکان  •

 به صورت همزمان ت یدر خصوص مشکالت شبکه و امن کپارچهی  د ی د کی  جاد یا •

 ها سکیبهی  ر  ن  شناسا ی   سازمان و همچن  تیاز وضع گایهآ بهبود  •

 سازمان   اتی   و تجه منابع انسان   نهیبه تیر یمد •

 دانش در سازمان  نهیبه تیر یمد شیافزا •

 ( به حوادث MTTR)ن  ( و متوسط زمان پاسخگو MTTDکاهش متوسط زمان کشف ) •

 NOCو  SOC  ی مجزا شیمراکز پا جاد یها، نسبت به ا نهیهز  ی  کاهش چشمگ •

 

https://daanesh.co/uoc/
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 شده   تیر یمد ت  یخدمات امن

کت خارج    کیرا که بتوان به    یی  یسا  تیامن  سیشو   هرگونه  MSSخدمات    ستی توان در ل  کرد، یم  یبرون سپار   شر

(Managed Security Services)    کت هر شر به  و  نظر گرفت  توانا  در  ا  ن  که  دارد    نگونهیارائه  را   MSSPخدمات 

(Managed Service Provider)  شود.  گفته یم 

 باشد:  یم یطبقه بند 6  ی دارا MSSP  خدمات

 خدمات مشاوره •

امن تیر یخدمات مد •  شبکه  ت یبسی 

 (SOC) یی  یسا تیامن یرخدادها شی و پا ن  خدمات شناسا •

   یر یپذ بی آس   ان  یخدمات تست نفوذ و ارز  •

   سازمان   یها است یبا استانداردها و س یر ی خدمات انطباق پذ •

 (CSIRT) ت  یامن یخدمات واکنش به رخدادها •

 MSSPمشاوره    خدمات

 سازمان  یی  یسا تیامن یها  رساختیز  و بازطراج خدمات مشاوره در طراج •

 سازمان یی  ی سا  تیامن یها  سیشو  بازطراج و  خدمات مشاوره در طراج •

 سازمان  یی  یسا تی( امنیو نرم افزار  یمحصوالت )سخت افزار  د یخدمات مشاوره در خر  •

 در سازمان   یانحصار  یی  یسا تیمحصوالت امن د یخدمات مشاوره در تول •

 تیدپارتمان امن منابع انسان   تیر یمشاوره در استخدام و مد خدمات •

 

https://daanesh.co/mssp/
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 در سازمان  انسانن  روالیفا ؛ت  یامن رسانن  آگایه

 ف،یپرسنل سازمان از حقوق، وظا  کند، آگایه  یم  فا یا  ی و تداوم آن نقش موثر   تی امن  جاد یکه در ا  از عوامل  ک ی

پاسخگو  تیمسئول و  امن  ن  ها  برنامه  یم  تیدر  توجیه  سازمان  قابل  س  باشد.بخش  سازمان،    ت  یامن  یها  استیاز 

سازمان الزم است فرم ها و روال    ت یامن  یها  حدر طر   ی   دارد، همچن   تیامن  ی   نقش پرسنل در تام  یی   اختصاص به تب 

  ن  توانا  ت، یامن  از دانش   یبا برخوردار   تیامن  م یشود. الزم است ت  ت  ی ب  ش ی آن طرح ها پ  یاجرا   یبرا  از یمورد ن  ن  اجرا  یها

  نیتر   ف یه اغلب به عنوان ضعچ  شده را داشته باشد. کارمندان اگر  ت  ی ب  ش ی پ تیامن  ی   الزم جهت دفاع از سازمان و تام 

بدل کرد. آموزش از    ت  یامن   ه یشما  نین ها را به بزرگی  آتوان    یم  رسان    شوند اما به مدد آگایه   محسوب یم  ت  یامن  وند یپ

اطالعات   نهیبه کارمندان، گنج  رسان    و آگایه  تیدرباره امن  کند.با اطالع رسان    شما، کارمندان و اطالعاتتان محافظت یم

 . د یبسپار  تانی انانس  یو ی  به ن انین یخود را با اطم

   ت  ی امن یها  ارائه آگایه یمختلف برا   یها روش

 آزمون نفوذ   اطالع رسان   ت یسا ا ی مجله، کتاب و  •

ان   شن،ی میکوتاه، ان  لمی شامل ف آموزسر  ی دئوهایو  •  و...  سخی 

 ک یموشن گراف •

   آموزسر  یفلش کارت ها •

 و ترجمه مقاله   ی   تام •

   امک یو پ ل یمی ا یها ی   کمپ •

 ناریکنفرانس و سم  ،آموزسر  یکارگاه ها •

 و...  اجتمایع و مهندس نگی ش ی حمالت ف یساز  هیمانند شب  ،ت  یامن یمانورها یاجرا •

• Gamification 
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   یو امن ساز  ت  یامن  ان  یارز 

  یها کیتکن ا ی  ستمی س ان  یارز   قیاز طر   ت  یامن  یها ی ر یپذ  بی آس ن  شناسا  یبرا  کی ستماتی روش س  ک ینفوذ    آزمون

  یو برطرف ساز   ن  به منظور شناسا  ت،یوب سا  ا ینفوذ به شبکه    روش اخالق    کی  گر ی باشد. به عبارت د  مختلف یم

برخوردار است،    یا  ژه ی و   ت یمهاطالعات در سازمان ها از ا   ی فناور   رساخت ی ز   ت یکه امن  نیمشکالت است. باتوجه به ا 

کت قصد دارد با ارائه  این     تیرا در جهت ارتقا امن  گام مثبت    یر یو آزمون نفوذپذ  ت  ی امن  ان  یخدمات ارز   یراهکارها یشر

کت ها و سازمان ها بردارد.ا  یها  ن  دارا  یر یپذ  بی و شناخت آس    الملل ی   مطرح ب   یآزمون ها براساس استانداردها  نیشر

کت با تک  این  .کارشناساند ی  گ  انجام یم ارائه شده توسط    ی، مستندات امن ساز CIS  یامن ساز   ی بر استانداردها  هیشر

Vendor  چون    ن  هاMicrosoft  ،Cisco  در    یاقدام به امن ساز   یجمهور   استیر   یافتاها و مستندات    هیو... و توص

ا  د ییکه مورد تا  د یکامل و مف  به عنوان مرجیع  رساخت یشبکه و ز   اتی   هر بخش از تجه    حوزه یم   نیاغلب کارشناسان 

 باشد، نموده اند. 

 ی ر یانجام آزمون نفوذپذ اهداف

 ها ستمی س ت  یامن  یکربندیاز صحت پ نانیاطم •

 ها  انهیها و را  ستمی از به روز بودن س نانیاطم •

 ها  ی ر یپذ بی آس نی در مقابل آخر  مت  یاز ا نانیاطم •

 از سوء استفاده مهاجمان از آن ها شی نقاط ضعف، پ  افی   ی •

 با کاهش مخاطره نفوذ مهاجمان  م،یترم یها  نهیکاهش هز  •

   یر یآزمون نفوذپذ یبند  سطح

   اهیجعبه س •

  بی سامانه و نقاط آس  اقدام به بررس   واقیع  مهاجم  ک یهدف مورد نظر، همانند    اتیبدون اطالع از جزئ  نفوذگر 

 . د ینما آن یم  یر یپذ

 د یجعبه سف •
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س  ،ی، نقشه معمار Source-codeهدف)مانند    اتییبا اطالع کامل از جز   نفوذگر    و...(اقدام به بررس  سطوح دسی 

 . د ینما آن یم ی ر یپذ بی سامانه و نقاط آس

  یجعبه خاکسی   •

س   نفوذگر  ل شده ا  اتییها و جز   با دسی  سامانه و نقاط   شود، اقدام به بررس  آن گذاشته یم   ار یکه در اخت  یکنی 

 . د ینما آن یم  یر یپذ بی آس

 

  

https://daanesh.co/pen-test-and-hardening/
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 ها  ن  دارا  ت یر ی سامانه مد

سازمان است.بدون   یها  ن  موجود و دارا  تیشناخت وضع  ت،یامن  اتیموفق مراکز عمل  ی ساز   اده یقدم در پ  ی   اول

س  س یماتر   نیتدو    اتیمرکز عمل یساز   ادهیشده است، عمال امکان پ  لیو کاربران تشک  ات ی   ها که از دو مولفه تجه دسی 

  کردن تمایم  لیکشف و پروفا  یبرا  یابزار   قتیحق  در   CoreLog Inspectوجودندارد.   SIEMو استقرار موفق    تیامن

 در سازمان است. متصل شده  ات ی   تجه

 Core Inspectسامانه  یها تیقابل نیبارزتر 

 موجود در شبکه   IP-based یها ن  کشف خودکار دارا •

 کشف شده به آنها   یها ن  و انتساب دارا  سازمان   سلسله مراتت   یساختارها فیامکان تعر  •

پورت  / ارتباط  یها  نکیل/ روالیفا/ چی)روتر/سوئان  یم یشبکه شامل دستگاه ها ک یی   کشف خودکار ساختار ف •

 (  ک یی   ف یها

گزارش شده به فرمت    IP-based  ن  هردارا  ینصب شده بر رو   یکشف خودکار نرم افزارها و سخت افزارها •

CPE   

     IP-based  ن  هر دارا یها بررو   ن  کشف خودکار دارا  ند یمنظم فرآ  یامکان زمانبند •

   IP-based  ن  هر دارا ی شده بررو   فیاستخراج و ثبت کاربران تعر  •

 موجود در شبکه   یمجاز  یها ی   کشف خودکار اطالعات ماش •

 Agent-basedو  Agentlessها به دو روش  ن  کشف دارا •

 سه    هیدو وال  هیشبکه به صورت ال  یتوپولوژ   میاستخراج و ترس •

 سازمان  یها ن  دارا تمایم یو نرم افزار  یشناسنامه سخت افزار  هیته •

 سازمان  یها ن  در مورد دارا ت  ی ر یداشبورد مد40از  شی ارائه ب •

 سازمان یها ن  شده در مورد دارا فیتعر   شی از پ یگزارش کاربرد   500از  ش ی ارئه ب •

 داشبورد ها و گزارشات توسط کاربر  یساز  و سفارسر  د یدر تول تیعدم محدود •
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   CoreInspectسامانه  فتن  مشخصات

• Active Discovery 3 Layer 

• NetFlow Passive Discovery 

• Layer 2 Discovery 

• Topology Mapper (Visualizer) 

• Device Profiling 

• SOC Access Matrix 

 

  

https://daanesh.co/coreinspect/
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یس  تیمتمرکز هو  ت یر ی سامانه مد    و دست 

س  ت یمتمرکز هو   تیر یمد  محصول کت    این  و دسی  فتهی ابزار پ  کی  CoreIAM  یبا نام تجار شر   ت یر یبه منظور مد  شر

  ن یاست که به هر نحو امکان ثبت کاربر و گروه در انها وجود دارد.ا  مختلف    یها  ستمی کاربران سازمان در تعامل با س

،  Apache Director   ،Microsoft Active Directoryمانند  ج یرا  ی از انواع پروتکل ها  بان  یپشت   ت یمحصول با قابل

Open LDAP  ،Apple Open Directory  ،Server    وWMI،SSH  ها، به منظور    ستمی و... امکان ارتباط با انواع س

را   نامکا  نیا  CPLبنام    اختصایص  شینو   Queryمحصول از زبان    بان  یدهد.عالوه برآن پشت   کاربران آنها ارائه یم  تیر یمد

  ان  یدهند.تجربه عمل  شی مختلف نما  یو در قالب ها  د یدلخواه را تول   یاع گزارشات و داشبوردهادهد تا انو   به سازمان یم

  ی سازمان ها  ط یاستفاده در مح  ی محصول برا  نیا  ژه ی و   ی ها  ت یبر قابل  ی دییمهر تا  رانسلیمحصول دراپراتور ا  نیا  یساز 

 یچیبزرگ و پ
 

 باشد.   خاص یم یها دگ

 CoreIAMسامانه   یایمزا

س ت یامن شیافزا •  زائد و بدون استفاده ی کاربر   یتوسط کاهش حساب ها  دسی 

س تیر یمد •  بر وب به خدمات مبتت    دسی 

س تیر یمد •   ی مرحله ا کی  دسی 

 ان یو مشی   و خارج   شامل پرسنل و کاربران داخل  سازمان   اتیکاربران در چرخه ح  تیکامل هو   تیر یمد •

س یی   نظارت و مم •  کاربران    برسطح دسی 

  و منابع انسان   اتی   متمرکز تجه تیر یمد •

س یباز برا  یاز استانداردها بان  یپشت  •  ی ابر  انشیبررا  کاربران مبتت    دسی 

س اتیجزئ یی   و مم ان  یرد ، یجمع آور  قیو انطباق از طر  بازرس   تیقابل شیافزا •  کاربر به اطالعات    دسی 

 یچیکاهش پ  •
 

 متمرکز    یها کاربران از راه خط مشر   تی هو  تیر یدر مد  دگ

 CoreIAMسامانه  یها تیقابل

س •  از یآن در صورت ن ان  یباز  ا یرمز عبور خود و  تیر یکاربران به مد   دسی 

 به صورت امن  ی کاربرد  ی( کاربران به برنامه ها SSO) کپارچهیورود  تیفراهم کردن قابل •
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کت ها یاز ابزارها بان  یو پشت  کپارچهیکاربران به صورت    تیهو  اتیچرخه ح تیر یمد •  ثالث  یشر

   انهی  سخت گ  تیاحراز هو  یبا روش ها ی ساز  کپارچهیبه کاربر از راه  نانیارتقاء سطح اطم •

 SSO تیارائه قابل •

 کلمه عبور   نیاز راه حذف چند ن  بهبود کارا •

 

  

https://daanesh.co/coreiam/
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   ت  یامن یاطالعات و رخدادها ت یر ی سامانه مد

CoreLog SIEM   هر   ی   هشدار و آنال  ،الگ ها، امکان جستجو، گزارش دیه   تیر یمد  یجامع برا  یبه عنوان راهکار

  را بهمراه دارد که از جمله آنها یم   یشمار ی ب  ی ها  ت یراهکار منحرص به فرد قابل  ن یکند. ا  نوع رخداد را در سازمان فراهم یم

  ن یشده در سازمان، اشاره نمود. ا   د یتول  یداده ها  میعظ  ر یمقاد  لیو تحل   یساز   هی  ذخ  ،یجمع آور در    لیتوان به تسه

تحل  معت    نیبد باال  Forensic  یها  لیاست، که  پذ  ن  با شت  همچن   ربودهیامکان  و کارآمد    هی  ذخ  ی   و  هوشمندانه 

 CoreLog  کینسل    د یسازد. تول  هم یمارا به طور همزمان فر   ت  یامن  استیس  نیچند  یامکان اجرا   ، افت  یدر   یرخدادها

SIEM    وع و در سال    1388از سال محصول قابل    نیو در حال حاض  نسل چهار ا  د یکامل رس  ی به بهره بردار   90شر

س  باشد.  یم دسی 

 CoreLog SIEMاستفاده از سامانه  یایمزا

   ت  یکشف حوادث امن •

 ها   استیشناخت موارد تخلف از س •

 و نفوذ  تی جعل هو   یها تیشناخت فعال •

 ان  یشناخت مشکالت عمل •

 علت حوادث(  )بررس کارآگایه  یها لیتحل •

   داخل سازمان   یها از بازرس بان  یپشت  •

 و نظارت خودکار بر آنها  یعیطب  یها و روندها baseline  جاد یا •

  شناخت مشکالت بلندمدت سازمان   •

  یجمهور   استیر   یافتا د ییمورد تا •

 عاملی  کشور براساس انتخاب پدافند غ  SIEMنیبرتر  •

 SOC یساز  ادهیدر پ  یمحصول منتخب بانک مرکز  •

   ان  یدر شبکه عمل EPS 100،000از  بان  یپشت  •
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 CoreLog SIEM یسامانه ها تیقابل

• Pluggable Product       

•  Big Data Support 

• Distributed Topology      

• Filtering in Source   

• High EPS Rate Supported 

• Full CLI Supported 

• Supported Data Enrichment 

• Aggregating in Source 

• Self-healing 

• API Supported 

• Full Command Base Support 

• Parsing in Source 

 

  

https://daanesh.co/corelogsiem/
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 ها  سیرسو   یچند بعد  نگیتور یسامانه مان

CoreView  یها  سی شو   شی پا یبرا «یهوشمند چند بعد نگ یتور ی »مان سامانه بویم  ی   نخست IT   سازمان براساس

KPI  یی  باشد. با بکارگ  یم  ی   ن  یساز   شده که قابل سفارسر   فیتعر   شی از پ  یها  CoreView    و    اتی   عملکرد تجه   شیپا

  یمولفه ها  تمایم  ی   و ن  س ی شو   کارکرد هر   SLA  یی   سازمان با امکان تع  ی ها  س یشو   نگیتور ی مان  ق یاز طر   IT  رساخت یز 

به منظور کشف خودکار مشکالت    نگیتور ی پلتفرم مان  کی   CoreViewگردد.    ها فراهم یم  سی شو   حیمرتبط با کارکرد صح

از طر  بر کارکرد    تمایم  ی   ها و همچن  سی عملکرد شو   خچهیتار   ی بر رو   ده یچیپ  یها  بررس  ق یو حوادث  عوامل موثر 

کت ها و منطبق بر اصول حاکم بر  یکامال حرفه ا  CoreView د یتول ند ی آآنهاست. فر   و در حال حاض   استبزرگ  یشر

 شده است.   د یتست خودکار تول  18000از  ش ی آن ب هیاول ینسخه ها یبرا

 CoreViewسامانه   یایمزا

 رفع اشکال    یشبکه، مرکز داده و ارائه راهکار برا رساخت یز  شیپا •

 ( Root Cause Discovery)  سی کننده شو   ی   تام ی  هی  خطاها و اشکاالت در زنج ن  شناسا •

 و اقدام خودکار جهت رفع مشکل س یمشکالت به وجود آمده در ارائه شو  ع ی    ش  تیر یمد •

   یمجدد شبکه به صورت دوره ا بازخوان   یها نهیدوم شبکه با گز  هینقشه برخط ال   میترس •

 (  ان  یو باز  هی  )ذخ اتی   تجه  یکربندیپ ات یی  تغ تیر ینظارت و مد •

 ارتباطات از نظر کارکرد و اتصال  تیباند و وضع  ینظارت بر پهنا •

  ک یی   ف   اتی   تجه مناسب از مرکز داده و تمایم یسه بعد ش ینما  جاد یا •

 CoreViewسامانه  یها تیقابل

 شبکه نگیتور ی مان •

   ی کاربرد  ینظارت بربرنامه ها •

  یساز   هی  ذخ یدستگاه ها نگیتور ی مان •

   یکربندی پ تیر یمد •
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 شبکه    کیتراف لیتحل هیتجز  •

 شورها   نگیتور ی مان •

 ن  نظارت بر کاربر نها •

 ک یگراف  یداشبورد ها •

 

  

https://daanesh.co/coreview/
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 Threat Intelligence د ی سامانه هوش تهد 

CoreTIS  موجود در    جهان    یچارچوب ها و استانداردها  نیباشد که براساس بروزتر   یم  د یسامانه اطالع از تهد  کی

  شده است.   ادهیو پ  ( طراجThreat Intelligence)  د ی( و هوش تهد Threat Information)  د یتهد  خصوص اطالع از 

 حرفه ا  Core TISسامانه    د یو تول  طراج  ند یفرآ
ً
کت ها  اکم بر ومنطبق بر اصول ح  یکامال کننده نرم    د ی و تول  بزرگ  یشر

از سازوکار روزمره    ر یناپذ  ن  جدا  به بخشر   د،یاطالع از تهد  یامروزه سامانه ها  نکهیباتوجه به ا  باشد.   افزار در جهان یم

تSOC)  تیامن  اتیمراکز عمل تبدCSIRTواکنش به رخداد )  یها  می( و  اند   لی(  اینشده  کت  .  و    اژ یتر   ،با بروزسان    شر

کاربران خود    ی را برا  تیو رضا   سطح کاران    نیشی  ی باشد تا ب  سامانه در تالش یم  نیا  ت  ی امن  یدهایف  یلحظه ا  ل یتحل

 . د ینما  جاد یا

  CoreTISسامانه   یایمزا

 (False Positiveکاذب )  حیصح یرخدادها  ن  شناسا ند یفرآ لیتسه •

 (Threat Hunting) د یشکار تهد یندهایفرآ لیتسه •

فتهی پ داتیتهد ن  شناسا ند یفرآ لیتسه •  (ATPو ماندگار ) شر

افزا  ی  چشمگ  شیافزا •    شی شعت 
 

 Incident Response/ Incident)  ت  یامن  یرخدادها  ی   ب  همبستک

Investigation  ) 

  ت ی امن  ی ها  یر یپذ  ب ی و آس  داتیاخبار، حمالت، تهد  ن یبه سازمان نسبت به آخر   و اطالع رسان    یهمگام ساز  •

 شناخته شده در جهان   یی  یسا

 سازمان یی  یسا تیبه سازمان در خصوص نقاط ضعف و قوت امن  ت  ی نقشه راه امن کیارائه  •

 CoreTISسامانه  یها تیقابل

 کاربر    یمخرب بودن آن ها برا لیو دل یبه همراه دسته بند  ت  یامن یدهایارسال ف •

  ن  شناسا ی(هاTactic /Technique/ Procedure) یها TTPسازمان براساس  یی  یسا  تیسطح امن ان  یارز  •

 MITRE ATTACKمعتی  همچون   یبا چارچوب ها  یر یانطباق پذ  ی   شده و همچن
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  ی   براساس نوع حمله مورد نظر سازمان و همچن   ت  ی امن  یهشدارها  ا یرول و    و، یو ارسال سنار   ف یتعر   ت یقابل •

 محصوالت مورد استفاده 

 بر اساس نوع حمله مورد نظر سازمان  Mitigationاز نفوذ  یی  جلوگ یارائه راهکارها تیقابل •

شده در جهان   ن  شناسا  یحفره ها  ا یها و   یر یپذ  بی حمالت، آس  نیی  یدیبه سازمان نسبت به جد  اطالع رسان   •

 مورد نظر سازمان  یاه بسته به داران  

 CoreTISسامانه  میداده عظ یها  گاهیبر پا ( مبتت  Pivot and Hunt)دیبسی  شکار تهد یفراهم ساز   تیقابل •

 

  

https://daanesh.co/coretis/
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ون  (Email Server) کیسامانه پست الکت 

Microsoft Exchange Server2019کت    ن یدتر ی، جد پست   سی ارائه راهکار کامل شو   ی برا  Microsoftپلتفرم شر

ون ون  سیباشد. همانطور که استفاده از شو   یم  کیالکی  کت ها به منظور نامه    کیپست الکی  در داخل سازمان ها و شر

به منظور انجام مکاتبات برون   سازمان   لیمیاز ا ستفادها  د،یآ مهم به شمار یم یارتباطات امر  یبرقرار   ی   همچن و  ینگار 

ور   ی و کار   یاز نظر حرفه ا  سازمان   کت ما   ی   ش ی کامل کننده محصوالت پ  Exchange2019است.     یض    کروسافت یشر

ون  ی   محصول، تنها تام  نیا  د ی جد  کرد یباشد. رو یم   کامل ارتباطات یم   یساز   کپارچهیبلکه    ستی ن  ک یبسی  پست الکی 

 باشد. 

 یو 
 

 Exchangeسامانه  یها ژگ

 فرض   ش ی به صورت پ ل از زبان فارسمکا  بان  یپشت  •

اک گذار  •  پرسنل سازمان  میتقو   یبه اشی 

 ایپو  صندوق صون   •

 Skype س یو کامل با ش   یسازگار  •

 هوشمند یها  با انواع گوسر  یسازگار  •

 ناخواسته  یها  لیمیاز هرزنامه ها و ا  یی  از موتور قدرتمند جلوگ یبهره مند •

   یساز  ادهیپ  تیقابل •
ً
 ماژول ها در تمایم HAبه صورت کامال

 ماژول ها و کاربران  ی   باال در ارتباطات ب ر ایبس  تیاز امن یبهره مند •

فتهی پ ی رمزنگار  •  ارسایل ی در نامه ها شر

 

  

https://daanesh.co/email-server/
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  سازمانن   رسانن  ام یسامانه پ

Microsoft Skype for business 2019 ارتباطات    ت یر یو مد  یساز   کپارچه ی  ی کارا و ارزان برا  من،یا   ی، راه کار

  ن یشود.بد  یم  اد ی  رسان سازمان    امیبه عنوان پ  سیشو   نی باشد. درواقع ازا  یم  IPدر بسی     ر یبر نوشتار، صدا و تصو   مبتت  

کاربر قرار خواهد داشت.از   ار یدر اخت  از یمورد ن  امکانات ارتباط  مایمت  س، یشو   نیا  یمعنا که با استفاده از رابط کاربر 

 ژ یو   گر ید
 

ون VoIP  یها  ستمیبا س  یساز   کپارچهینرم افزار امکان    نیبارز ا  یها  گ محصوالت    گر یو د  کی، پست الکی 

کت   باشد.  یم Microsoftشر

 یو 
 

 Skype for business رسانن  امیسامانه پ یها ژگ

 ی ر یارتباط کامل تصو  •

 افراد سازمان ی   ب  نیبه صورت آنال  یجلسات مجاز  یبرگزار  •

  ارتباط کامل صون   •

   یارتباط کامل نوشتار  •

اک، ارسال و در  •  ل یفا افت یاشی 

اک صفحه نما •   ستمی س ش یاشی 

ون  قیاز طر  لیمی امکان ارسال ا •    کیسامانه پست الکی 

 ل یمیو ارسال آن به صورت ا  و صون   ینوشتار   یها امیپ  هی  ذخ •

 حضور افراد   تیازوضع آگایه •

   Microsoftمحصوالت  کامل با تمایم  یسازگار  •

 و حضوردر جلسات   یخدمات برگزار  •

 درون سازمان   نیآزمون آنال  •

 پرسنل سازمان  ی   ب  لیفا  افتیارسال و در  •

اک گذار  •  ...  و   Help Deskبه منظور ارائه خدمات  ستمی س  ش یصفحه نما یاشی 

 

https://daanesh.co/skype-for-business/
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 ها از راه درو نتیکال   تیر یسامانه جامع مد

 نتیکامل کال   تیر یآن مد فهیاست که وظ Microsoft System Centerاز راهکار جامع   بخشر  SCCM محصول

  شبکه قرار یم   رانیمد  ار یکه در اخت   ت  یر یمد  یمجموعه ابزارها  قیمحصول از طر   نیباشد.ا  ها به صورت از راه دور یم

  ی خدمات در حوزه    تیفی بهبود ک  ت یشود و در نها  یم  ت  ی ر یش بار مدکاه  ی   شعت دقت و همچن   ش یدهد، باعث افزا

 شود.  سازمان را شامل یم  یها نتیکال   تمایم تیر یمد

 یو 
 

 SCCMسامانه  یها ژگ

 نتیچند کال   ی عامل به صورت کامال خودکار و همزمان بر رو  ستمی نصب س •

 خودکار د یجد یعامل ها به نسخه ها ستمی ارتقا س •
ً
 به صورت کامال

 سازمان به صورت خودکار  از یموردن  ینرم افزارها نصب تمایم •

 عامل به صورت خودکار  ستمی س کیکاربران در زمان ارتقا    لیاز پروفا یی  گ  بان  یپشت  •

 ها  نتیکال   یبر رو  ت  یامن یوصله ها و نصب تمایم تیر یمد •

 یو نرم افزار  یسخت افزار  یها ن  دارا  رش از تمایماو ارائه گز  هیته •

و رفع مشکل گزارش شده توسط    ان  یبه صورت از راه دور به منظور خطا  نتی چند کال   ا ی  کیامکان اتصال به   •

 کاربر 

 ها   نتیکال   تیبه منظور اطالع از وضع ت  ی ر یگزارش مد  500از  شی ارائه ب •

 توسط کاربر بدون داشی   مجوز خاص  نتیکال   یبر رو  مجاز سازمان   یامکان نصب نرم افزارها •

 

  

https://daanesh.co/sccm/
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 شبکه   رساختیز  نگ یتور یسامانه جامع مان

Operation Manager کت   کپارچهی  نگ یتور ی و مان شی راهکار پا   اده یباشد. با پ یم  Microsoftارئه شده توسط شر

هوشمندانه به   ن  موجود در سازمان، پاسخ گو یسخت افزارها و نرم افزارها تمایم نگیتور ی توان مان  راهکار یم نیا یساز 

  SCOMمحصول    سازمان را بطور کامل انجام داد.   یها  س یش شو یکند و پا  یم  جاد یا  نگیتور ی مان  یندهایکه فرآ  ن  ااطالع

کت   ز   Microsoftشر عنوان  مان  شی پا  رساخت یبه    ش یپا  وه یش  ی ساز   و شخص  یساز   بویم   یها  تیقابل  نگ یتور ی و 

ان شبکه را ممکن یم  یازهایبراساس ن س یشو   سازد.  خاص راهی 

توان    آماده شده توسط خود راهی  یم   ا یشده و    فیتعر   ش ی از پ  یها  Management Pack  ی ی  با بکارگ  گر ید   انیب  به

 را بطور دلخواه استفاده نمود.  سی شبکه و شو  رساختی ز  یالمان ها تمایم

 یو 
 

 SCOMسامانه  یها ژگ

 Agentlessو Agentشبکه به صورت  رساخت یز  نگیتور ی امکان مان •

   ک یی   و ف یمجاز  یها رساختی ز   نگیتور ی مان تیقابل •

 نوکش یل ی وز دنیو  یپلتفرم ها تمایم  نگیتور ی امکان مان •

 مولفه ها ها با تمایم س یشو   نگیتور ی امکان مان •

 smsاتفاقات خاص به صورت  یهشدار برا فیامکان تعر  •

   سازمان    یها Gaugeداشبوردها و  فیتعر   تیقابل •

 س یهر شو  یبه ازا  SLAسطح  یی   تع  تیقابل •

 قبل از وقوع حادثه   انهی  شگی پ ن  اشکال زدا تیقابل •

 گزارشات خاص منظوره   د یو تول یساز  امکان سفارسر  •

 

  

https://daanesh.co/scom/
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 یساز  یراهکار مجاز 

کت راهکار جامع، کارا    VMware vSphereباشد.   یم  یساز   یمطرح راهکار مجاز   دکنندگانیاز تول  ک ی  VMware  شر

مجاز  هوشمند  بسی    جاد یا  ی برا  یساز   یو  در  داده  مراکز  توسعه  ابزار    یم  یمجاز   یو  با  ان   VMwareباشد.راهی 

vSphere  رساخت  ی ز   بی ترت نیکرده، بد  یساز  یمجاز   ا ر   یدهنده ا سی توانند هر شو  یم  یساز   یپلتفرم مجاز به عنوان  

س  یها  تیبا قابل   جاد یا   -Demand On  از ی( براساس نResiliency)  یمیو خود ترم   High Availableباال    یر یپذ  دسی 

  گردد و یم   یم Downtimeامر موجب کاهش   نیرود. ا به شمار یم Cloud یها طیمح  یآل برا  دهیا ن  گردد که مبنا  یم

  به صورت هدفمند به عنوان هسته اصل vSphere.  د ی ساده نما  ی ی  مرکز داده را به طرز چشمگ  ت یر یتواند نحوه مد

 رود.  به کار یم Software-Defied Data Center (SDDC) به عبارن   ا یبر نرم افزار  مراکز داده مبتت   یبرا

 یو 
 

 VMware سی رسو  یها ژگ

 بان ی   شور م  restartبه  از یبدون ن ESXiارتقاء نگارش  •

 vCenterاتصال به شور  یبرا Web Client HTML5 VMware vSphereاز بان  یپشت  •

   یساز  یمجاز  رساختی ز  ت یر یمد یبرا    VMware vSphere Server Appianceبهبود کارکرد و شعت •

بسی     یبزرگ بر رو   یراحت تر داده ها  ن  براس جابه جا  vSphere Big Data Extentionsاز    ی برخوردار  •

vSphere   

 100Gb/s NICو رابط شبکه  32Gb/s FCاز ارتباطات پورت   بان  یپشت  •

ازا   EVC(Enhanced vMotion Compatibility)  یامکان فعال ساز  • عالوه بر شور    یمجاز   ی   ماش  یبه 

 بانی   م

   هیاز ثان  یدر کش  یمجاز  ی   نسخه دوم از ماش  اد جیامکان ا •

   قهیدق 2در کمی  از  ک یی   شور ف Rebootامکان  •

 Latencyحساس به  یبرنامه ها  یبرا non-volatile یاز حافظه ها بان  یپشت  •

 یحفاظت از  •
 

 ساز  هی  چندگانه به دستگاه ذخ  ان  یی  داده، با مس  کپارچک

  بانی   م هیدر ال  روسیضد و  یبا راهکارها یمجاز  یها ی   ماش تیامن  ی   تام •
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ل  •  شبکه   یپاسخ به درخواست ها یها ت یاولو  میبه منظور تنظ یساز ه ی  ذخ یو فضا I/Oکنی 

  یبرنامه ها  ن  ن پاسخگواو کاهش زم  ی بهره ور  شی افزا  یبرا  بانی   شور م  read cacheحافظه    انی   م   شیافزا •

 ی کاربرد

 

  

https://daanesh.co/vmware/
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SSO Specification 

Sign-in 

In order for IdentityServer to issue tokens on behalf of a user, that user must sign-in to 

IdentityServer . 

Cookie authentication 

Authentication is tracked with a cookie managed by the cookie authentication handler 

from ASP.NET Core . 

IdentityServer registers two cookie handlers (one for the authentication session and one 

for temporary external cookies). Only the basic settings are exposed for these cookies 

(expiration and sliding), but you can register your own cookie handlers if you need more 

control . 

Login User Interface and Identity Management System 

IdentityServer does not provide any user-interface or user database for user 

authentication. These are things you are expected to provide or develop yourself. 

If you need a starting point for a basic UI (login, logout, consent and manage grants), you 

can use our quickstart UI. 

The quickstart UI authenticates users against an in-memory database. You would replace 

those bits with access to your real user store. We have samples that use ASP.NET Identity . 

Login Workflow 

When IdentityServer receives a request at the authorization endpoint and the user is not 

authenticated, the user will be redirected to the configured login page. You must inform 

IdentityServer of the path to your login page via the UserInteraction settings on the options 
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(the default is /account/login). A returnUrl parameter will be passed informing your login 

page where the user should be redirected once login is complete. 

Sign-out 

Signing out of IdentityServer is as simple as removing the authentication cookie, but for 

doing a complete federated sign-out, we must consider signing the user out of the client 

applications (and maybe even up-stream identity providers) as well. 

Removing the authentication cookie 

Sign-out initiated by a client application 

If sign-out was initiated by a client application, then the client first redirected the user to 

the end session endpoint. Processing at the end session endpoint might require some 

temporary state to be maintained (e.g. the client’s post logout redirect uri) across the redirect 

to the logout page. This state might be of use to the logout page, and the identifier for the 

state is passed via a logoutId parameter to the logout page . 

The GetLogoutContextAsync API on the interaction service can be used to load the state. 

Of interest on the LogoutRequest model context class is the ShowSignoutPrompt which 

indicates if the request for sign-out has been authenticated, and therefore it’s safe to not 

prompt the user for sign-out . 

this state is   managed   as   a   protected   data   structure   passed   via the logoutId value. 

If you wish to use some other persistence between the end session endpoint and the logout 

page, then you can implement IMessageStore<LogoutMessage> and register the 

implementation in DI . 
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Login Context 

On your login page you might require information about the context of the request in order 

to customize the login experience (such as client, prompt parameter, IdP hint, or something 

else). 

Issuing a cookie and Claims 

There are authentication-related extension methods, the authentication scheme must 

match the cookie handler you are using . 

Adding authentication handlers for external providers 

The protocol implementation that is needed to talk to an external provider is encapsulated 

in an authentication handler. Some providers use proprietary and some use standard 

protocols, e.g. OpenID Connect, WS-Federation or SAML2p . 

See this quickstart for step-by-step instructions for adding external authentication and 

configuring it . 



ه  | 36 پروپوزال دانش   ح ف  ص

 

The role of cookies 

The signin scheme specifies the name of the cookie handler that will temporarily store the 

outcome of the external authentication, e.g. the claims that got sent by the external provider. 

This is necessary, since there are typically a couple of redirects involved until you are done 

with the external authentication process. 

Handling the callback and signing in the user 

On the callback page your typical tasks are : 

✓ inspect the identity returned by the external provider . 

✓ make a decision, how you want to deal with that user. This might be different based 

on the fact 

✓ new users might need additional steps and UI before they are allowed in . 

✓ probably create a new internal user account that is linked to the external provider . 

✓ store the external claims that you want to keep . 

✓ delete the temporary cookie 

✓ sign-in the user 

Windows Authentication 

There are several ways how you can enable Windows authentication in ASP.NET Core (and 

thus in IdentityServer). 

✓ On Windows using IIS hosting (both in- and out of process) 

✓ On Windows using HTTP.SYS hosting 

✓ On any platform using the Negotiate authentication handler (added in ASP.NET 

Core 3.0) 
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On Windows using IIS hosting 

The typical CreateDefaultBuilder host setup enables support for IIS-based Windows 

authentication when hosting in IIS. Make sure that Windows authentication is enabled in 

launchSettings.json or your IIS configuration . 

The IIS integration layer will configure a Windows authentication handler into DI that can 

be invoked via the authentication service.In IdentityServer it is advisable to disable the 

automatic behavior. 

Sign-out 

Signing out of IdentityServer is as simple as removing the authentication cookie, but for 

doing a complete federated sign-out, we must consider signing the user out of the client 

applications (and maybe even up-stream identity providers) as well. 

Removing the authentication cookie 

Sign-out initiated by a client application 

If sign-out was initiated by a client application, then the client first redirected the user to 

the end session endpoint. Processing at the end session endpoint might require some 

temporary state to be maintained (e.g. the client’s post logout redirect uri) across the redirect 

to the logout page. This state might be of use to the logout page, and the identifier for the 

state is passed via a logoutId parameter to the logout page . 

The GetLogoutContextAsync API on the interaction service can be used to load the state. 

Of interest on the LogoutRequest model context class is the ShowSignoutPrompt which 

indicates if the request for sign-out has been authenticated, and therefore it’s safe to not 

prompt the user for sign-out . 
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This state is   managed   as   a   protected   data   structure   passed   via the logoutId value. 

If you wish to use some other persistence between the end session endpoint and the logout 

page, then you can implement IMessageStore<LogoutMessage> and register the 

implementation in DI . 

Sign-out of External Identity Providers 

When a user is signing-out of IdentityServer, and they have used an external identity 

provider to sign-in then it is likely that they should be redirected to also sign-out of the 

external provider. Not all external providers support sign-out, as it depends on the protocol 

and features they support. 

To detect that a user must be redirected to an external identity provider for sign-out is 

typically done by using a idp claim issued into the cookie at IdentityServer. The value set into 

this claim is the AuthenticationScheme of the corresponding authentication middleware. At 

sign-out time this claim is consulted to know if an external sign-out is required . 

Redirecting the user to an external identity provider is problematic due to the cleanup and 

state management already required by the normal sign-out workflow. The only way to then 

complete the normal sign-out and cleanup process at IdentityServer is to then request from 

the external identity provider that after its logout that the user be redirected back to 

IdentityServer. Not all external providers support post-logout redirects, as it depends on the 

protocol and features they support. 

The workflow at sign-out is then to revoke IdentityServer’s authentication cookie, and then 

redirect to the external provider requesting a post-logout redirect. The post-logout redirect 

should maintain the necessary sign-out state described here (i.e. the logoutId parameter 

value). To redirect back to IdentityServer after the external provider sign-out the RedirectUri 

should be used on the AuthenticationProperties when using ASP.NET Core’s SignOutAsync 

API. 
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Validating reference tokens 

If you are using reference tokens, you need an authentication handler that implements 

OAuth 2.0 token introspection . 

Supporting both JWTs and reference tokens 

You can setup ASP.NET Core to dispatch to the right handler based on the incoming token, 

see this blog post for more information. In this case you setup one default handler, and some 

forwarding logic . 

Logging 

IdentityServer uses the standard logging facilities provided by ASP.NET Core. The Microsoft 

documentation has a good intro and a description of the built-in logging providers . 

We are roughly following the Microsoft guidelines for usage of log levels : 

 

✓ Trace For information that is valuable only to a developer troubleshooting an issue. 

These messages may contain sensitive application data like tokens and should not 

be enabled in a production environment . 

✓ Debug For following the internal flow and understanding why certain decisions are 

made. Has short-term usefulness during development and debugging . 

✓ Information For tracking the general flow of the application. These logs typically 

have some long-term value. 

✓ Warning For abnormal or unexpected events in the application flow. These may 

include errors or other conditions that do not cause the application to stop, but 

which may need to be investigated. 

✓ Error For errors and exceptions that cannot be handled. Examples: failed validation 

of a protocol request. 
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✓ Critical For failures that require immediate attention. Examples: missing store 

implementation, invalid key material . 

Setup for Serilog 

We personally like Serilog and the Serilog.AspNetCore package a lot . 

Events 

While logging is more low level “printf” style - events represent higher level information 

about certain operations in IdentityServer. Events are structured data and include event IDs, 

success/failure information, categories and details. This makes it easy to query and analyze 

them and extract useful information that can be used for further processing. Events work 

great with event stores like ELK, Seq or Splunk. 

Emitting events 

Events are not turned on by default – but can be globally configured in the 

ConfigureServices method. 

Grant Types 

The OpenID Connect and OAuth 2.0 specifications define so-called grant types (often also 

called flows - or protocol flows). Grant types specify how a client can interact with the token 

service. 

You need to specify which grant types a client can use via the AllowedGrantTypes property 

on the Client configuration. This allows locking down the protocol interactions that are 

allowed for a given client. 

A client can be configured to use more than a single grant type (e.g. Authorization Code 

flow for user centric operations and client credentials for server to server communication). 

The GrantTypes class can be used to pick from typical grant type combinations. 
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While IdentityServer supports all standard grant types, you really only need to know two 

of them for common application scenarios . 

Machine to Machine Communication 

This is the simplest type of communication. Tokens are always requested on behalf of a 

client, no interactive user is present . 

Resource Owner Password Validation 

If you want to use the OAuth 2.0 resource owner password credential grant (aka 

password), you need to implement and register the   

IResourceOwnerPasswordValidator interface. 

On the context you will find already parsed protocol parameters like UserName and 

Password, but also the raw request if you want to look at other input data. 

Your job is then to implement the password validation and set the Result on the context 

accordingly  . 

Refresh Tokens 

Since access tokens have finite lifetimes, refresh tokens allow requesting new access 

tokens without user interaction . 

Refresh tokens are supported for the following flows: authorization code, hybrid and 

resource owner password credential flow. The client’s needs to be explicitly authorized to 

request refresh tokens by setting AllowOfflineAccess to true . 

Additional client settings 

AbsoluteRefreshTokenLifetime 
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Maximum lifetime of a refresh token in seconds. Defaults to 2592000 seconds / 30 days. 

Zero allows refresh tokens that, when used with RefreshTokenExpiration = Sliding only expire 

after the SlidingRefreshTokenLifetime is passed . 

SlidingRefreshTokenLifetime 

Sliding lifetime of a refresh token in seconds. Defaults to 1296000 seconds / 15 days 

RefreshTokenUsage 

ReUse the refresh token handle will stay the same when refreshing tokens 

OneTimeOnly the refresh token handle will be updated when refreshing tokens 

RefreshTokenExpiration 

Absolute the refresh token will expire on a fixed point in time (specified by the 

AbsoluteRefreshTokenLifetime). This is the default. 

Sliding when refreshing the token, the lifetime of the refresh token will be renewed (by 

the amount specified in SlidingRefreshTokenLifetime). The lifetime will not exceed 

AbsoluteRefreshTokenLifetime . 

UpdateAccessTokenClaimsOnRefres 

Gets or sets a value indicating whether the access token (and its claims) should be updated 

on a refresh token request. 

Requesting a refresh token 

You can request a refresh token by adding a scope called offline_access to the scope 

parameter . 
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Requesting an access token using a refresh token 

To get a new access token, you send the refresh token to the token endpoint. This will 

result in a new token response containing a new access token and its expiration and 

potentially also a new refresh token depending on the client configuration (see above) . 

Customizing refresh token behavior 

All refresh token handling is implemented in the DefaultRefreshTokenService (which is the 

default implementation of the IRefreshTokenService interface) . 

The logic around refresh token handling is pretty involved, and we don’t recommend 

implementing the interface from scratch, unless you exactly know what you are doing. If you 

want to customize certain behavior, it is more recommended to derive from the default 

implementation and call the base checks first. 

The most common customization that you probably want to do is how to deal with refresh 

token replays. This is for situations where the token usage has been set to one-time only, but 

the same token gets sent more than once. This could either point to a replay attack of the 

refresh token, or to faulty client code like logic bugs or race conditions. 

It is important to note, that a refresh token is never deleted in the database. Once it has 

been used, the ConsumedTime property will be set. If a token is received that has already 

been consumed, the default service will call a     virtual method called 

AcceptConsumedTokenAsync. 

The default implementation will reject the request, but here you can implement custom 

logic like grace periods, or revoking additional refresh or access tokens . 

Reference Tokens 

Access tokens can come in two flavors, self-contained or reference. A JWT token would be 

a self-contained access token, it’s a protected data structure with claims and an expiration. 
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Once an API has learned about the key material, it can validate self-contained tokens without 

needing to communicate with the issuer. This makes JWTs hard to revoke. They will stay valid 

until they expire . 

When using reference tokens - IdentityServer will store the contents of the token in a data 

store and will only issue a unique identifier for this token back to the client. The API receiving 

this reference must then open a back-channel communication to IdentityServer to validate 

the token. 

 

You can switch the token type of a client using the following setting : 

client.AccessTokenType = AccessTokenType.Reference ; 

IdentityServer provides an implementation of the OAuth 2.0 introspection specification 

which allows APIs to dereference the tokens. You can either use our dedicated 

introspection handler or use the identity server authentication handler which can validate 

both JWTs and reference tokens . 

The introspection endpoint requires authentication - since the client of an introspection 

endpoint is an API, you configure the secret on the ApiResource 

Authorize Request Objects 

Instead of providing the parameters for an authorize request as individual query string 

key/value pairs, you can package them up in signed JWTs. This makes the parameters tamper 
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proof and you can authenticate the client already on the front-channel. You can either 

transmit them by value or by reference to the authorize endpoint. IdentityServer requires the 

request JWTs to be signed. We support X509 certificates and JSON web keys . 

Passing request JWTs by reference 

If the request_uri parameter is used, IdentityServer will make an outgoing HTTP call to 

fetch the JWT from the specified URL. 

You can customize the HTTP client used for this outgoing connection, e.g. to add caching 

or retry logic (e.g. via the Polly library) 

Discovery Endpoint 

The discovery endpoint can be used to retrieve metadata about your IdentityServer - it 

returns information like the issuer name, key material, supported scopes etc. See the spec for 

more details. 

The discovery endpoint is available via /.well-known/openid-configuration relative to the 

base address . 

Authorize Endpoint 

The authorize endpoint can be used to request tokens or authorization codes via the 

browser. This process typically involves authentication of the end-user and optionally 

consent. 

Token Endpoint 

The token endpoint can be used to programmatically request tokens. It supports the 

password, authorization_code, client_credentials, refresh_token and 

urn:ietf:params:oauth:gr ant-type:device_code grant types. Furthermore, the token endpoint 

can be extended to support extension grant types. 
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UserInfo Endpoint 

The UserInfo endpoint can be used to retrieve identity information about a user (see spec). 

The caller needs to send a valid access token representing the user. Depending on the 

granted scopes, the UserInfo endpoint will return the mapped claims (at least the openid 

scope is required) . 

Device Authorization Endpoint 

The device authorization endpoint can be used to request device and user codes. This 

endpoint is used to start the device flow authorization process. 

End Session Endpoint 

The end session endpoint can be used to trigger single sign-out.To use the end session 

endpoint a client application will redirect the user’s browser to the end session URL. All 

applications that the user has logged into via the browser during the user’s session can 

participate in the sign-out. 

  



ه  | 47 پروپوزال دانش   ح ف  ص

 

 داشبورد مدیریت  نگاه

برا  همواره را    یار یبس   یهانهیاطالعات کسب و کار خود هز   یساز ه ی  و ذخ  اطالعان    یهاستمی س  د ی خر   ی سازمانها 

 استفاده مطلون    سازمان ضف یم  یجار   اتیاز عمل  بان  یجهت پشت 
 به شکلاز آن داده   کنند؛ اما کمی 

 
که    ها خصوصا

ن  مدیمورد  باالیاز  سطوح  یم  یران  عمل  به  باشد،  عبارن  د یآ سازمان  به  نرم ید  .  از  سگر  و    ان  یعمل  یهاستمی افزار 

مهم    یانهیها گنجسازمان توقع داشت. داده   یات لحظه یش وضعی جز نما  ی تر اضافه  یتوان هوشمند سازها نیم گزارش 

ا یی  ت، تغیوضع  ۀان کنندیها نمادرون آن  یدر سازمان هستند که الگوها   تصاد حاکم بر سازمان است. در اقط  یات و شر

 ران است. یمد یبرا  ان  یح  یح امر یه اطالعات جامع و صحیع بر پای    ش  یی  گم یتصم  ن  امروز، توانا چالشر 

 در سازمان  ت  یر یراه حل، استقرار داشبورد مد

تکنولوژ  ابزارها و  اغلب  استفاده در سازمان  یهایبرخالف  داشبورد مد  یهامورد  ک  یتنها    ت  یر یمختلف، سامانه 

ن ز ی محصول  نیست،  دقیرا  است. سق چشمی ازمند شناخت  سازمان  در   ... و  روندها  اهداف،  داشبورد  ی اندازها،  ستم 

افزار ( است. نرم DMSم )یاز تصم  بان  یپشت   یهانهت به سمت سامایر یاطالعات مد  یهاآغاز حركت از سامانه   ران،یمد

برا  ی دیداشبورد، كل دست   ی است  از گنج  ان  یآغاز  استفاده  داده   یهاداده   ۀن یو  بتوان  آن  به كمك  تا  به  سازمان؛  را  ها 

ن  ی ا  د یداشبورد با   نیق در سازمان بکار گرفت. ایدق  یهایی  گم یل تصمیدر جهت ن  غت    اطالعات و شانجام به دانشر 

ف شده  یتعر   ن  ها نسبت به هدف نهات شاخصین رصد شود و وضعجاد کند که در هر لحظه عملكرد سازمایامکان را ا

ور یپا و عملكرد    ن  ان کارای   ننده به شعت بتواند م ی باشد که ب  ی اش اطالعات به گونهی که قالب نما  ستیش گردد. ض 

 ص دهد. یستم را تشخی س

 یامكانات و و 
 

 نگاه ت  ی ر یداشبورد مد یهاژگ

 ی صفحات داشبورد 

 ی صفحات داشبورد یبرا ساخت گروه  ✓

 ش صفحات و گروه ها یرایحذف و و  ✓

 ا ...( یا دو ستونه بودن یش صفحه )مثل سه ستونه بودن ینما  ی الگو یی  تغ ✓

دن و رها  یهر صفحه با کش   یش نمودارهایب و مکان نمای  ترتیی  اضافه کردن نمودار به صفحه و تغ ✓

 کردن نمودار 
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 اطالعات اتصال به منابع داده موجود در سازمان و انتقال 

پا   معرق   ✓ انواع مختلف  در  به اطالعات موجود  اتصال  ،  SQL Serverمثل    اطالعان    یهاگاهی نحوه 

MySQL ،ORACLE  ... و 

 OLAP یهاس یت اتصال به شو یقابل ✓

 CSVو   Excel ،XMLل یافته از قبیساختار  یلهای ت اتصال به فایقابل ✓

 مختلف  یاب منابع داده یت ترکیقابل ✓

 ن  باال بردن کارا  یدر داشبورد برا افت  یدر  یهاداده  یبندمیامکان تقس  ✓

 هاجیساخت نمودارها و گ

 انواع نمودار:   •

 یو درصد ی، بصورت ساده، پشته ایاله ی، مخیط ✓

 و خیط  یالهیم  –  ب انواع مختلف سطج یترک ✓

 یا، عقربهیا، حلقهیاره ی ، دا،  سطج یانقطه ✓

 جدویل ✓

ساختار   یهال یفا  ،گاه داده یپا   یوجوهامختلف مثل پرس   یامنابع داده   یامکان ساخت نمودار از رو  •

 شامل:  OLAPس یشو  یهاوب یک  یژه برای و امکانات و  OLAPس ی شو  یهاوب یافته و کی

 (Drill Up & Down)ابعاد مختلف  یت حرکت در عمق رو یساخت نمودار با قابل ✓

ط  یاز اعضا ا قسمت  یا چند ُبعد  یک یقرار دادن  ✓  (Slice & Dice)آن به عنوان شر

 (Pivoting) یابعاد در نمودار چند بعد گاهیب و جا ی  ترتیی  تغ ✓

 کردن آنها   و امکان سفارسر Yامکان ساخت نمودارها با چند مقدار در محور   ✓

یس  ل دست   کنت 

س  یبرا  RBACسامانه داشبورد نگاه، از مدل   ل دسی   یکند. و مختلف سامانه استفاده یم  یهابه قسمت  کنی 
 

ر  یز   یهاژگ

سی س ل دسی   داشبورد نگاه عبارتند از:  ستم کنی 

جد  فیتعر  ✓ تغیکاربر  انتساب  یی  د،  نقشی مشخصات کاربران،  انتساب  لغو  و    یهاا  به کاربر  مختلف 

 کاربر   ذفح

  نام و مشخصات نقش و انتساب کابران به نقش یی  د، تغینقش جد فیتعر  ✓
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 ش و حذف به منبع داده، نمودار و هر صفحه داشبورد یرایمشاهده، و  یهاانتساب مجوز  ✓

 دمان صفحه و ... ی چیی  ساخت نمودار، ساخت کاربر، تغ ان  یعمل یانتساب مجوزها ✓

 
 

 کاربرد   سادگ

س   یهاروال   یساز اده یو پ  در طراج ✓  مختلف و استفاده از آن   ی به اجزا  دسی 
 

و کاربر پسند بودن       ها، سادگ

 ت شده است. یرعا

 پاسخگو  ی براساس تکنولوژ  ی واسط کاربر  طراج ✓

 مورد استفاده  یتکنولوژ 

 JavaScriptو  HTML5 یهای تکنولوژ  ✓

 MSSQL 2016گاه داده انبار داده:  یپا ✓

 ETL:  SSIS 2016ند  یفرآ  یابزار ساخت انبار داده و اجرا ✓

 و کهکشان   یاستاره  یانبار داده: ِشما طراج یِشما ✓

 OLAP: SSAS2016  یدهنده س یشو  ✓

 Cت زبان #ی با محور  ASP MVCبرنامه تحت وب:  یساز اده یپ  یتکنولوژ  ✓

کت  یافزار نرم یهاعدم استفاده از کامپوننت ✓  خارج   یهاشر

 شده است یساز اده یو پ ، طراجسامانه به صورت بویم یاجزا تمایم ✓

https://daanesh.co/seedash/
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