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رسویس احراز هویت
با پی رشفت روزافزون تکنولوژی و باال رفی تقاضای کاربران مبت بر دریافت غیحضوری شویسهای مایل و خدمان،
کسب و کارها خود را در رقابت برای هرچه بهی برآوردن تقاضای کاربران دیدند .به منظور ارائه غیحضوری شویسها و
خدمات به کاربران ،نیاز به احراز هویت غیحضوری ایمن بیشی احساس شد .با ظهور ویروس کرونا و شیوع جهان آن،
این نیاز به موضویع مهم و غیقابل انکار تبدیل شده است .به طوری که هر کسب و کاری برای بقای خود باید راهکار
احراز هویت ایمن و کاربرپسند برای مشییان خود ارائه دهد.
احراز هویت الکیونیک  ،مکانییم است که در آن ،شور ،قانون بودن کاربر را از راه دور و از طریق یک کانال ارتباط
ایمن تأیید یم کند .یک طرح احراز هویت غیحضوری ایده آل باید عالوه بر ارائه شویس موردنظر کاربر ،امنیت همه
آنها را برآورده کند .به همی منظور راهکارهای مختلف برای احراز هویت غیحضوری ارائه شده است .اما امنیت بسیاری
از این راهکارها پایی است و این امنیت پایی انگیه هر حمله و نفوذی را به مجرمان و کالهیداران یمدهد.
امنیت پایی بیشی سیستمهای احراز هویت غیحضوری ر
ناس از دقت پایی نیوی انسان در شناسان و تایید هویت
کاربران و وجود حفرههای امنیت است که بهیین راه نفوذ به سیستم از طریق جعل هویت کاربران و تصاحب هویت آنان
هستند.

دلیل اهمیت احراز هویت
با وجود تبدیل مجموعه اقدامات استاندارد امنیت در طول تاریخچه احراز هویت ،نظی وارد کردن شماره پی ،ارائه
امضاء دیجیتال و یا اثر انگشت در دنیای امروز به یک عادت روزمره ،همچنان نگرانهان از سوی عده کثیی از کاربران
و مشییان در راستای اعتماد متقابل به مجموعه رشکتهای فعال در حیطه احراز هویت به جهت استفاده از مجموعه
دادهها و اطالعات فردی این افراد به چشم یمخورد .همگام با سوق سمت و سوی هرچه بیشی سبک زندگ به سبک
آنالین و هوشمند ،طبیعتا مجموعه معامالت و مبادالت با میان رسیک و مخاطرات باال ،به سامانهها و فرایندهای
محافظت بیشیی نیاز خواهند داشت و احراز هویت افراد برای اثبات صحت و صقم هویت اعالم شده ،برای بسیاری
از رشکتهای خدمان ،امری ضوری خواهد بود.
یک سامانه احراز هویت دیجیتال بهینه ،همواره فرایندی ساده به لحاظ کاربری بوده و برای کاربران این فرصت را
ایجاد یمکند ،که خود بنا به ابعاد و جنبههای مختلف (چه موقع و با چه کسان) برای به اشیاکگذاری دادهها و اطالعات
فردی ،خود تصمیمگینده باشند .در صورت انجام دقیق چنی فرایندی ،میان اعتماد و اطمینان متقابل از سوی کاربران

پروپوزال دانش

|2صفحه

در راستای حفظ و حراست از اطالعات فردی خود نزد رشکت مربوطه افزایش خواهد یافت .برای ایجاد اطمینان
خاطرهرچه بیشی در مشییان ،به جهت آگایه از نحوه استفاده از اطالعات فردی آنها توسط یک رشکت خدمان ،ضفا
به دلیل تامی مطابقت و ملزومات نظارن ،ایجاد شفافیت هر چه بیشی در راستای چران انجام چنی فرایندی و
آگایهسازی ،امری حیان و حائز اهمیت خواهد بود.
فرایند احراز هویت ،ط سالهای گذشته از توسعه قابلمالحظهای برخوردار بوده و در صورت انجام چنی فرایندی
به شیوهای دقیق و کارامد ،تبدیل چنی روندی به امری ساده و قابلپذیرش از جانب کاربران به سادگ ارائه یک گذرنامه
در فرودگاه جهت احراز هویت ،دور از ذهن نخواهد بود.

تکامل فرایند احراز هویت
با توجه به تاریخچه فرایند احراز هویت دیجیتال ،در حال حاض این فرایند ،پی رشفته و تکامل یافته تلف یم شود.
فرایند احراز هویت همواره با دو پرسش اساس همراه بوده است:
 .1شما کیستید؟ هویت افراد ،بواسطه مقایسه دادهها و اطالعات بیومییک فردی با پایگاه دادههای احتمایل ،به
جهت تطابق و احرازهویت فردی تعیی خواهد شد.
ً
 .2آیا شما به واقع همان فردی هستید که ادعا یمکنید؟ این پرسش کامال با پرسش پیشی متفاوت بوده و پایه و
اساس آن مبتت بر شیوه احراز هویت بیومییک است .بعنوان مثال ،به هنگام باز کردن قفل تلفن همراه خود با اسکن
اثر انگشت خود ،سنسور تلفن خود را وادار به مقایسه اثر انگشت فعل با اثر انگشت که قبال بعنوان داده اولیه به ر
گوس
خود ارسال و تایید کردهاید ،یمنمایید.
گزینههای مختلف برای رشکتهای مختلف ،به جهت تقویت خدمات احراز هویت وجود دارد .سطح ایمت سامانه
احرازهویت یک رشکت ،به میان شواهد و مدارگ بستک دارد که رشکت برای اثبات ادعای خود ،قادر به جمعآوری
خواهد بود .فناوری نوین احراز هویت همچنان در حال توسعه است تا به تدری ج میان سهولت کاربری آن را افزایش
دهد .این سهولت و در عی حال ،ایمت اطالعات ،برای کاربران و کسب و کارها اهمیت باالن دارد .به خصوص که با
رونق ارزهای رمزگذاری شده ،اهمیت امنیت پروفایل کاربران و ورود و خروج آنها بسیار مهم تر شده است.
رشکت های بروز دنیا در حیطه احراز هویت دیجیتال ،تکنولوژی جدیدی را تحت عنوان تشخیص زنده بودن ارائه
یمکنند که باعث جلوگیی از جعل هویت یمشود و در ن آن امنیت احراز هویت دیجیتال به صورت خارقالعادهای باال
یمرود .به طور خالصه ،یمتوان گفت که این روند از میان نگران کاربران کاسته ،سطح اعتماد ،اطمینان متقابل و میان
مبادالت را افزایش و قسمتهای دست وپاگی ،مازاد و زمانبر فرایند احراز هویت را حذف یمکند.
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مزایای پلتفرم احراز هویت
استفاده از پلتفرم احراز هویت الکیونیک برای کارگزاریها ،بازار بورس و فرابورس بسیار کارآمد است .با این حال،
کسب و کارهای بسیار زیادی هستند که یمخواهند بدانند از کدام یک از مزایای پلتفرم احراز هویت الکیونیک بهرهمند
خواهند شد .مزیتهای پلتفرم احراز هویت الکیونیک به رشح زیر است:
.1افزایش نرخ وفاداری مشییان و کاهش ریسک معامالن  :زمان که کارگزاریها و سایر مراکز ارائه کننده خدمات
معامالن در بازار شمایه ،شناخت کاق از مشییان خود داشته باشند؛ ریسک معامالن کاهش پیدا یمکند .به بیان دیگر،
این مراکز به خون یمدانند که مشییان آنها ،قصد سوء استفاده ندارند .این موضوع را یمتوان از احراز هویت مرحله به
مرحله و بررس اطالعات مشییان متوجه شد .بعد از شناخت مشییان خود یمتوانید با اطمینان خاطر درباره برنامههای
معامالن آینده کسب و کار خود تصمیم بگیید .ناگفته نماند که نتایج احراز هویت الکیونیک بیشی از  99درصد ،اعتبار
و صحت دارند .بنابراین ،با اطمینان خاطر به نتایج آنها یمتوان اعتماد داشت.
.2افزایش اعتماد مشییان به کسب و کار شما :کارگزاریهان که از خدمات سامانه احراز هویت الکیونیک بهره یمبرند،
بخش زیادی از اعتماد مشییان را به خود جلب یمکنند .چون در این رشایط ،مشییان یمدانند که تمایم افراد احراز هویت
شده اند و اعتبار سنج آنها صورت گرفته است .امنیت بسیار باال دقیقا همان چیی است که مشییان بعد از احراز
هویت در سامانه ،متوجه آن یمشوند .چون یک از اصلترین رشایط برای شمایه گذاری در بورس ،فرابورس ،سهام
عدالت ،کارگزاریها و مراکز ارائه دهنده خدمات شمایه گذاری ،تامی امنیت برای سهامداران است.
.۳جلوگیی از پولشون :پولشون ،یک از مواردی است که همواره یمتواند یک مرکز شمایهگذاری را تهدید و ماهیت
آن را خدشهدار کند .در واقع ،پولشون باعث یمشود تا بخشهای خصویص با ورشکستک و نثبان در نرخهای ارز روبرو
شوند .پیش از اینکه هر گونه اتفاق ناگواری ،ریسک پولشون را در بانکها و بخشهای خصویص افزایش بدهد؛
یمبایست شناسان مشییان با احراز هویت انجام شود .الگوی فعالیت مایل ،نوع تراکنش و شغل فرد از جمله مواردی
هستند که در مشییان بانک مورد بررس قرار یمگیند .همهی این موارد به اثبات هویت مشییان بانکها کمک یمکنند.
این سامانه با انواع ماشی های هوش مصنویع کامال بویم  ،نسبت به نمونه خارج از مزایای بسیاری برخوردار یم
باشد که میتوان به قیمت مناسب  ،امکان توسعه و پشتیبان توسط اپراتور و همچنی امنیت داده مشییان اشاره نمود.
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فناوری های مرتبط
تشخیص زنده بودن Liveness Detection -
یک تکنولوژی مبتت بر ویدیو است که بر اساس ویژگ هان مثل تشخیص جهت تابش نور و چهره ،تشخیص چشمک
زدن ،لبخوان و تشخیص صوت می پیشنهادی خوانده شده ،زنده بودن کاربر را تشخیص میدهد .در این الگوریتم یک
فریم تصادق انتخاب یم شود و با عکس ثبت احوال یا مدرک هویت کاربر تطبیق داده یم شود ،بستک به کاربرد این ویدیو
بی  ۵تا  1۵ثانیه است.

فناوری تشخیص و تطبیق چهره – Face Recognition
تطبیق یا بازنشان چهره ( )Face Recognitionبه منظور بررس تطابق بی چهره ارائه شده بر روی مدارک شناسان
و چهره فرد ارائه دهنده این مدارک انجام یمشود .در سازمانهای سنت این کار توسط نیوی انسان انجام یمشود پس
از تایید زنده بودن کاربر با استفاده از تکنولوژی  ،Liveness Detectionمرحله  Face Verificationآغاز یمگردد .در
این مرحله ،یک فریم به صورت تصادق از ویدئوی کاربر انتخاب شده و با استفاده از تکنولوژی ،Face Verification
در عرض چند ثانیه ،با عکس ثبت شده از شخص در ثبت احوال یا عکس مدرک شناسان شخص مقایسه یمگردد .در
صورت تطبیق کامل چهره در هر دو عکس ،هویت فرد احراز یا تایید یمشود.
یک از مهمترین کاربردهای تشخیص چهره ،در تطبیق یا بازنشان چهره است .تطبیق چهره یک فناوری بیومییکمحور
است و فراتر از شناسان وجود چهره انسان عمل یمکند .در تطبیق چهره ،هویت پشت چهره شناسان یمشود .با استفاده
از فناوری بینان ماشی و پردازش تصویر ،چهره فرد مورد نظر با یک انبار داده سنجیده و تطبیق داده یمشود .به طور
سادهتر میتوان گفت که هر سیستم تطبیق چهره ،شامل تشخیص چهره هم هست ،اما هر فناوری تشخیص چهره لزوما
تطبیق چهره ندارد.

تشخیص ن
مت فاریس/انگلییس در تصویر
مفهوم  OCRکه کوچک شده عبارت  Optical Character recognitionاست ،به معت شناسان کردن حروف با
روشهای اپتیک است تکنولوژی پردازش می در فرآیند احراز هویت برای خواندن اطالعات کارت شناسان هویت حقیف
متقایص (کارت مل و  )...مورد استفاده قرار یم گید .در پروسه احراز هویت داشی اطالعات کارت شناسان الزامیست،
با استفاده از  OCRبه صورت خودکار اطالعات کارت شناسان خوانده یم شود .متقاضیان از کارت شناسان خود عکس
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گرفته و شویس احراز هویت با استفاده از  OCRاطالعات متقایص را از تصویر کارت شناسان او استخراج یم کند .در
این فرآیند کاربر هیچ گونه دخل و ترصق در ورود اطالعات ندارد.

رسویسها و خدمات
•

شویس  ocrکارت مل پشت و رو

•

پردازش شناسنامه sdk

•

پردازش تصویر sdk

•

شویس تولید توکن

•

صدور گوایه امضای دیجیتال اشخاص حقیف و حقوق ( وب شویس و ) sdk

•

شویس احراز هویت بیومییک اشخاص حقیف

•

شویس احراز هویت بیومییک اشخاص حقوق

•

گت وی و شویس های استعالیم احراز هویت

•

تهیه ایمیج ها جهت آرشیو

•

پشتیبان فت

•

ذخیه سازی دیتای مشییان احرازشده در بسیهای مورد نظر رشکت

•

تطبیق چهره( درصورت  cpuکمی از ۵ثانیه و درصورت  gpuکمی از 1ثانیه)

•

قابلیت تشخیص درخواست فیک و جعل

•

قابلیت کالسیینگ و آپ تایم 1۰۰درصد

•

داکرایز بودن و اسکیل پذیر بودن

•

قابلیت شناسان ماسک

•

قابلیت شناسان نور مناسب و نامناسب

•

قابلیت شناسان فاصله مناسب کاربر
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•

شناسان چهره های متعدد در تصویر

•

قابلیت شناسان در خواست های بصورت تار و محو

•

دقت باالی 99.۵%

•

عدم نفوذ پذیری و خروج اطالعات به خارج از کشور به جهت استفاده از ماشی های بویم سازی شده و ocr

های ایران
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گوایه ب ن
ت الملل
گوایه های SSL
گوایه های  SSLدر سه مدل اصل ارائه یمشود:

گوایه DV
•

برای اشخاص حقیف و حقوق صادر یم شود

•

به صورت  Real Timeارائه یمشود (ظرف نهایت  15دقیقه)

•

بدون نیاز به مدارک است و قابلیت  Wildcardدارد

گوایه OV
•

فقط برای اشخاص حقوق صادر یم شود

•

نیاز به تایید مدارک کارت مل یا پاسپورت شخص متقایص یا نماینده معرق شده دارد

•

مدارک توسط رشکت دانش بررس یمشود و گزارش تایید با مدارک برای رشکت مادر ( )Certumارسال یمگردد

•

قابلیت  Wildcardدارد

گوایه EV
•

فقط برای اشخاص حقوق صادر یم شود

•

برای سازمان های بزرگ و بانک ها پیشنهاد یمشود

•

نیاز به تایید مدارک کارت مل یا پاسپورت شخص متقایص یا نماینده معرق شده و مدارک تکمیل مانند :یک از

قبض های رشکت (درصورن که رشکت تازه تاسیس باشد) دارد
•

مدارک توسط رشکت دانش بررس یمشود و گزارش تایید با مدارک برای رشکت مادر ( )Certumارسال یمگردد.

پروپوزال دانش
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گوایه های )E-mail ID (S/MIME
این گوایه ها قابلیت ارسال ایمیل به صورت رمز شده و با اعتبار باال در شویس هان همچون  Gmailو Microsoft
 Liveرا دارد و یک کاربرد مهم آن امضای الکیونیک هست که به صورت بی الملل ارائه یم شود .این گوایه در دو مدل
ارائه یمگردد:

گوایه Individual
•

برای اشخاص حقیف و حقوق صادر یم شود

•

به صورت  Real Timeارائه یمشود (ظرف نهایت  15دقیقه)

•

بدون نیاز به مدارک است.

گوایه Business
•

فقط برای اشخاص حقوق صادر یم شود

•

نیاز به تایید مدارک کارت مل یا پاسپورت شخص متقایص یا نماینده معرق شده دارد

•

مدارک توسط خود ما بررس یمشود و گزارش تایید با مدارک برای رشکت مادر ( )Certumارسال یمگردد

گوایه های Code Signing
این گوایه ها زمان در دست تحریم بود و رشکت های نرم افزاری امکان استفاده از آن را به سخت داشتند ،تقریبا هر
رشکت نرم افزاری که برنامه ویندوزی یا لینکوس دارد ،نیاز به این گوایه دارد.

گوایه Standard Code Signing
•

برای اشخاص حقیف و حقوق صادر یم شود

•

نیاز به تایید مدارک کارت مل یا پاسپورت شخص متقایص یا نماینده معرق شده دارد

•

مدارک توسط خود ما بررس یمشود و گزارش تایید با مدارک برای رشکت مادر ( )Certumارسال یمگردد

پروپوزال دانش
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گوایه Standard Code Signing in the Cloud
•

برای اشخاص حقیف و حقوق صادر یم شود

•

نیاز به تایید مدارک کارت مل یا پاسپورت شخص متقایص یا نماینده معرق شده دارد

•

مدارک توسط خود ما بررس یم¬شود و گزارش تایید با مدارک برای رشکت مادر ( )Certumارسال یمگردد

•

کلید خصویص در شور های  ،Certumبا امنیت باال ذخیه یم شود و این امکان را به کاربر یم دهد تا بدون نیاز

به خرید توکن ،امضا را انجام دهند( .راه حل مبتت بر ابر  SimplySignکه نیاز به  physical cardو  readerرا برطرف
یم کند)

گوایه EV Code Signing in the Cloud
•

فقط برای اشخاص حقوق صادر یم شود

•

نیاز به تایید مدارک کارت مل یا پاسپورت شخص متقایص یا نماینده معرق شده دارد

•

مدارک توسط خود ما بررس یمشود و گزارش تایید با مدارک برای رشکت مادر ( )Certumارسال یمگردد

•

کلید خصویص در شور های  ،Certumبا امنیت باال ذخیه یم شود و این امکان را به کاربر یم دهد تا بدون نیاز

به خرید توکن ،امضا را انجام دهند( .راه حل مبتت بر ابر  SimplySignکه نیاز به  physical cardو  readerرا برطرف
یم کند)
•

گوایه  Code Signingبرای رفع هشدار Microsoft SmartScreen Filter

•

امضا در Kernel Mode

گوایه های Document Signing
این گوایه ها کاربرد امضای الکیونیک به صورت تخصص و اعتبار قانون بی الملل دارد.

گوایه Document Signing SimplySign
•

فقط برای اشخاص حقوق صادر یم شود

•

نیاز به تایید مدارک کارت مل یا پاسپورت شخص متقایص یا نماینده معرق شده دارد

پروپوزال دانش
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•

مدارک توسط خود ما بررس یمشود و گزارش تایید با مدارک برای رشکت مادر ( )Certumارسال یمگردد

•

کلید خصویص در شور های  ،Certumبا امنیت باال ذخیه یم شود و این امکان را به کاربر یم دهد تا بدون نیاز

به خرید توکن ،امضا را انجام دهند( .راه حل مبتت بر ابر  SimplySignکه نیاز به  physical cardو  readerرا برطرف
یم کند)

پروپوزال دانش
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مرکز عملیات امنیت
مرکزعملیات امنیت ساختاری منسجم ازافراد ،فرآیندها و ابزارهان است که امکان نظارت یکپارچه برتمایم فعالیت
های امنیت سازمان را فراهم یم سازد.این مرکز متشکل از یک تیم تحلیلگر امنیت است که هدف آنها تشخیص،تحلیل،
واکنش  ،گزارش و نهایتا جلوگیی از حوادث امنیت ساییی یم باشد.تالش این تیم نی رسیدن به اهداف از پیش تعیی
شده در خط ر
مش مرکز عملیات امنیت ،با استفاده از ابزارها و فرآیندهای موجود است.

اهداف پیاده سازی مرکز عملیات امنیت :
•

استفاده از تجهیات امنیت ،تکنولوژی ها و ابزارهای جمعآوری و تحلیل رخدادها به منظور:

•

کشف حوادث بروز کرده و رخدادهان که بالقوه حادثه ساز هستند.

•

تحلیل و پایش متناوب خطرات

•

پایش ،کشف و مدیریت آسیب پذیری های سازمان

•

بررس روند رشد رفتارهای مشکوک

•

جلوگیی از بروز حوادث ساییی

•

مشاوره در اعمال سیاست های امنیت و امن سازی شبکه سازمان

•

هماهنگ سازی پاسخ شی ع و دقیق به حوادث و حمالت امنیت تایید شده

•

ایجاد شناخت محییط و قابلیت تبادل اطالعات حمالت ثبت شده در سازمان با مراکزCSIRT

پروپوزال دانش
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مرکز عملیات یکپارچه
 UOCیک رویکرد جدید در مدیریت تیم های پایش امنیت و شبکه است.این مفهوم همانند بسیاری دیگر از تغییات
حوزه فناوری اطالعات که مبتت بر تغیی نگرش های سنت در اداره سازمان یم باشد ،ایجاد شده است.شاید از نمونه
های واضح این نوع تغیی نگرش ها بتوان به ایجاد مفاهیم  DevOpsویا  SecOpsاشاره نمود.اساس UOCبراین منطق
استوار است که اطمینان حاصل شود تیم های پای رش در شاش سازمان ،مسئولیت ها ،فرآیندها ،ابزارها ،اطالعات و
مهمی از همه دانش خود را با یکدیگر به اشیاک گذاشته و در حل مسائل و مشکالت امنیت و عملیان سازمان ر
تشیک
مسایع دارند.درگی کردن تیم های پایش شبکه ( )NOCوامنیت ( )SOCباهم دیگر ،سبب یم شود که دید وسیع تر و
بهیی نسبت به تغییات صورت گرفته و میان تاثی این تغییات در سازمان ایجاد شود.البته به ضف عنوان پایش که
در هر دو تیم وجود دارند نباید از تفاوت های ماهوی این دو غافل شد.بطور مثال در صورت وقوع یک قطیع در شبکه،
ر
حداکی
اگر تصور در تیم  SOCبر  DOSباشد قطعا به دنبال حفظ وضعیت موجود(صحنه جرم!)به منظور جمع آوری
شواهد ( )Root Causeاست ،درحالیکه تیم  NOCبه دنبال برقراری هرچه شیعی شویس و نهایتا مقید به  SLAخود
یم باشد.

مزایای ایجاد UOC
•

جمع آوری تمایم داده های قابل پایش در یک پلتفرم یکپارچه

•

امکان  Correlationمیان رخدادهای شبکه و امنیت به منظور کشف حوادث

•

ایجاد یک دید یکپارچه در خصوص مشکالت شبکه و امنیت به صورت همزمان

•

بهبود آگایه از وضعیت سازمان و همچنی شناسان بهی ریسک ها

•

مدیریت بهینه منابع انسان و تجهیات سازمان

•

افزایش مدیریت بهینه دانش در سازمان

•

کاهش متوسط زمان کشف ( )MTTDو متوسط زمان پاسخگون( )MTTRبه حوادث

•

کاهش چشمگی هزینه ها ،نسبت به ایجاد مراکز پایش مجزای  SOCو NOC

پروپوزال دانش

 | 13ص ف ح ه

خدمات امنیت مدیریت شده
هرگونه شویس امنیت ساییی را که بتوان به یک رشکت خارج برون سپاری کرد ،یم توان در لیست خدمات MSS
) (Managed Security Servicesدر نظر گرفت و به هر رشکت که توانان ارائه اینگونه خدمات را دارد MSSP
) (Managed Service Providerگفته یم شود.

خدمات  MSSPدارای  6طبقه بندی یم باشد:
•

خدمات مشاوره

•

خدمات مدیریت بسیامنیت شبکه

•

خدمات شناسان و پایش رخدادهای امنیت ساییی ()SOC

•

خدمات تست نفوذ و ارزیان آسیب پذیری

•

خدمات انطباق پذیری با استانداردها و سیاست های سازمان

•

خدمات واکنش به رخدادهای امنیت ()CSIRT

خدمات مشاوره MSSP
•

خدمات مشاوره در طراج و بازطراج زیرساخت های امنیت ساییی سازمان

•

خدمات مشاوره در طراج و بازطراج شویس های امنیت ساییی سازمان

•

خدمات مشاوره در خرید محصوالت (سخت افزاری و نرم افزاری) امنیت ساییی سازمان

•

خدمات مشاوره در تولید محصوالت امنیت ساییی انحصاری در سازمان

•

خدمات مشاوره در استخدام و مدیریت منابع انسان دپارتمان امنیت

پروپوزال دانش
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ن
ن
انسان در سازمان
رسان امنیت؛ فایروال
آگایه
یک از عوامل که در ایجاد امنیت و تداوم آن نقش موثری ایفا یم کند ،آگایه پرسنل سازمان از حقوق ،وظایف،
مسئولیت ها و پاسخگون در برنامه امنیت سازمان یم باشد.بخش قابل توجیه از سیاست های امنیت سازمان،
اختصاص به تبیی نقش پرسنل در تامی امنیت دارد ،همچنی در طرح های امنیت سازمان الزم است فرم ها و روال
های اجران مورد نیاز برای اجرای آن طرح ها پیش بیت شود .الزم است تیم امنیت با برخورداری از دانش امنیت ،توانان
الزم جهت دفاع از سازمان و تامی امنیت پیش بیت شده را داشته باشد .کارمندان اگر چه اغلب به عنوان ضعیف ترین
پیوند امنیت محسوب یم شوند اما به مدد آگایه رسان یم توان آن ها را به بزرگیین شمایه امنیت بدل کرد .آموزش از
شما ،کارمندان و اطالعاتتان محافظت یم کند.با اطالع رسان درباره امنیت و آگایه رسان به کارمندان ،گنجینه اطالعات
خود را با اطمینیان به نیوی انسانیتان بسپارید.

روش های مختلف برای ارائه آگایه های امنیت
•

مجله ،کتاب و یا سایت اطالع رسان آزمون نفوذ

•

ر
آموزس شامل فیلم کوتاه ،انیمیشن ،سخیان و...
ویدئوهای

•

موشن گرافیک

•

ر
آموزس
فلش کارت های

•

تامی و ترجمه مقاله

•

کمپی های ایمیل و پیامک

•

ر
آموزس ،کنفرانس و سمینار
کارگاه های

•

اجرای مانورهای امنیت ،مانند شبیه سازی حمالت فیشینگ و مهندس اجتمایع و...

•

Gamification

پروپوزال دانش
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ارزیان امنیت و امن سازی
آزمون نفوذ یک روش سیستماتیک برای شناسان آسیب پذیری های امنیت از طریق ارزیان سیستم یا تکنیک های
مختلف یم باشد .به عبارت دیگر یک روش اخالق نفوذ به شبکه یا وب سایت ،به منظور شناسان و برطرف سازی
مشکالت است .باتوجه به این که امنیت زیرساخت فناوری اطالعات در سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است،
این رشکت قصد دارد با ارائه ی راهکارهای خدمات ارزیان امنیت و آزمون نفوذپذیری گام مثبت را در جهت ارتقا امنیت
و شناخت آسیب پذیری داران های رشکت ها و سازمان ها بردارد.این آزمون ها براساس استانداردهای مطرح بی الملل
انجام یم گید.کارشناسان این رشکت با تکیه بر استانداردهای امن سازی  ،CISمستندات امن سازی ارائه شده توسط
 Vendorهان چون  Cisco ،Microsoftو ...و توصیه ها و مستندات افتای ریاست جمهوری اقدام به امن سازی در
هر بخش از تجهیات شبکه و زیرساخت به عنوان مرجیع کامل و مفید که مورد تایید اغلب کارشناسان این حوزه یم
باشد ،نموده اند.

اهداف انجام آزمون نفوذپذیری
•

اطمینان از صحت پیکربندی امنیت سیستم ها

•

اطمینان از به روز بودن سیستم ها و رایانه ها

•

اطمینان از ایمت در مقابل آخرین آسیب پذیری ها

•

یافی نقاط ضعف ،پیش از سوء استفاده مهاجمان از آن ها

•

کاهش هزینه های ترمیم ،با کاهش مخاطره نفوذ مهاجمان

سطح بندی آزمون نفوذپذیری
•

جعبه سیاه

نفوذگر بدون اطالع از جزئیات هدف مورد نظر ،همانند یک مهاجم واقیع اقدام به بررس سامانه و نقاط آسیب
پذیری آن یم نماید.
•

جعبه سفید

پروپوزال دانش
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نفوذگر با اطالع کامل از جزییات هدف(مانند  ،Source-codeنقشه معماری ،سطوح دسیس و)...اقدام به بررس
سامانه و نقاط آسیب پذیری آن یم نماید.
•

جعبه خاکسیی

نفوذگر با دسیس ها و جزییات کنیل شده ای که در اختیار آن گذاشته یم شود ،اقدام به بررس سامانه و نقاط
آسیب پذیری آن یم نماید.

پروپوزال دانش
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سامانه مدیریت داران ها
اولی قدم در پیاده سازی موفق مراکز عملیات امنیت ،شناخت وضعیت موجود و داران های سازمان است.بدون
تدوین ماتریس دسیس ها که از دو مولفه تجهیات و کاربران تشکیل شده است ،عمال امکان پیاده سازی مرکز عملیات
امنیت و استقرار موفق  SIEMوجودندارد CoreLog Inspect.در حقیقت ابزاری برای کشف و پروفایل کردن تمایم
تجهیات متصل شده در سازمان است.

بارزترین قابلیت های سامانه Core Inspect
•

کشف خودکار داران های  IP-basedموجود در شبکه

•

امکان تعریف ساختارهای سلسله مراتت سازمان و انتساب داران های کشف شده به آنها

•

کشف خودکار ساختار فییک شبکه شامل دستگاه های میان(روتر/سوئیچ/فایروال/لینک های ارتباط/پورت

های فییک )
•

کشف خودکار نرم افزارها و سخت افزارهای نصب شده بر روی هرداران  IP-basedگزارش شده به فرمت

CPE
•

امکان زمانبندی منظم فرآیند کشف خودکار داران ها برروی هر داران IP-based

•

استخراج و ثبت کاربران تعریف شده برروی هر داران IP-based

•

کشف خودکار اطالعات ماشی های مجازی موجود در شبکه

•

کشف داران ها به دو روش  Agentlessو Agent-based

•

استخراج و ترسیم توپولوژی شبکه به صورت الیه دو والیه سه

•

تهیه شناسنامه سخت افزاری و نرم افزاری تمایم داران های سازمان

•

ارائه بیش از 40داشبورد مدیریت در مورد داران های سازمان

•

ارئه بیش از  500گزارش کاربردی از پیش تعریف شده در مورد داران های سازمان

•

ر
سفارس سازی داشبورد ها و گزارشات توسط کاربر
عدم محدودیت در تولید و
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مشخصات ن
CoreInspect فت سامانه
Active Discovery 3 Layer

•

NetFlow Passive Discovery

•

Layer 2 Discovery

•

Topology Mapper (Visualizer)

•

Device Profiling

•

SOC Access Matrix

•
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سامانه مدیریت متمرکز هویت و دستیس
محصول مدیریت متمرکز هویت و دسیس این رشکت با نام تجاری  CoreIAMیک ابزار پی رشفته به منظور مدیریت
کاربران سازمان در تعامل با سیستم های مختلف است که به هر نحو امکان ثبت کاربر و گروه در انها وجود دارد.این
محصول با قابلیت پشتیبان از انواع پروتکل های رایج مانند ،Microsoft Active Directory ،Apache Director
 Server ،Apple Open Directory ،Open LDAPو  SSH،WMIو ...امکان ارتباط با انواع سیستم ها ،به منظور
مدیریت کاربران آنها ارائه یم دهد.عالوه برآن پشتیبان محصول از زبان  Queryنویش اختصایص بنام  CPLاین امکان را
به سازمان یم دهد تا انواع گزارشات و داشبوردهای دلخواه را تولید و در قالب های مختلف نمایش دهند.تجربه عملیان
سازی این محصول دراپراتور ایرانسل مهر تاییدی بر قابلیت های ویژه این محصول برای استفاده در محیط سازمان های
بزرگ و پیچیدگ های خاص یم باشد.

مزایای سامانه CoreIAM
•

افزایش امنیت دسیس توسط کاهش حساب های کاربری زائد و بدون استفاده

•

مدیریت دسیس به خدمات مبتت بر وب

•

مدیریت دسیس یک مرحله ای

•

مدیریت کامل هویت کاربران در چرخه حیات سازمان شامل پرسنل و کاربران داخل و خارج و مشییان

•

نظارت و ممیی برسطح دسیس کاربران

•

مدیریت متمرکز تجهیات و منابع انسان

•

پشتیبان از استانداردهای باز برای دسیس کاربران مبتت بررایانش ابری

•

افزایش قابلیت بازرس و انطباق از طریق جمع آوری ،ردیان و ممیی جزئیات دسیس کاربر به اطالعات

•

کاهش پیچیدگ در مدیریت هویت کاربران از راه خط ر
مش های متمرکز

قابلیت های سامانه CoreIAM
•

دسیس کاربران به مدیریت رمز عبور خود و یا بازیان آن در صورت نیاز

•

فراهم کردن قابلیت ورود یکپارچه ( )SSOکاربران به برنامه های کاربردی به صورت امن

پروپوزال دانش
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•

مدیریت چرخه حیات هویت کاربران به صورت یکپارچه و پشتیبان از ابزارهای رشکت های ثالث

•

ارتقاء سطح اطمینان به کاربر از راه یکپارچه سازی با روش های احراز هویت سخت گیانه

•

ارائه قابلیت SSO

•

بهبود کاران از راه حذف چندین کلمه عبور

پروپوزال دانش
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سامانه مدیریت اطالعات و رخدادهای امنیت
 CoreLog SIEMبه عنوان راهکاری جامع برای مدیریت الگ ها ،امکان جستجو ،گزارش دیه ،هشدار و آنالی هر
نوع رخداد را در سازمان فراهم یم کند .این راهکار منحرص به فرد قابلیت های بیشماری را بهمراه دارد که از جمله آنها یم
توان به تسهیل در جمع آوری ،ذخیه سازی و تحلیل مقادیر عظیم داده های تولید شده در سازمان ،اشاره نمود .این
بدین معت است ،که تحلیل های  Forensicبا شت باالن امکان پذیربوده و همچنی ذخیه هوشمندانه و کارآمد
رخدادهای دریافت ،امکان اجرای چندین سیاست امنیت را به طور همزمان فراهم یم سازد .تولید نسل یک CoreLog
 SIEMاز سال  1388رشوع و در سال  90به بهره برداری کامل رسید و در حال حاض نسل چهار این محصول قابل
دسیس یم باشد.

مزایای استفاده از سامانه CoreLog SIEM
•

کشف حوادث امنیت

•

شناخت موارد تخلف از سیاست ها

•

شناخت فعالیت های جعل هویت و نفوذ

•

شناخت مشکالت عملیان

•

تحلیل های کارآگایه (بررس علت حوادث)

•

پشتیبان از بازرس های داخل سازمان

•

ایجاد  baselineها و روندهای طبییع و نظارت خودکار بر آنها

•

شناخت مشکالت بلندمدت سازمان

•

مورد تایید افتای ریاست جمهوری

•

برترین SIEMکشور براساس انتخاب پدافند غیعامل

•

محصول منتخب بانک مرکزی در پیاده سازی SOC

•

پشتیبان از  EPS 100،000در شبکه عملیان
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CoreLog SIEM قابلیت سامانه های
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

•

پروپوزال دانش
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سامانه مانیتورینگ چند بعدی رسویس ها
 CoreViewنخستی سامانه بویم «مانیتورینگ هوشمند چند بعدی» برای پایش شویس های  ITسازمان براساس
ر
سفارس سازی نی یم باشد .با بکارگیی  CoreViewپایش عملکرد تجهیات و
 KPIهای از پیش تعریف شده که قابل
زیرساخت  ITاز طریق مانیتورینگ شویس های سازمان با امکان تعیی  SLAکارکرد هر شویس و نی تمایم مولفه های
مرتبط با کارکرد صحیح شویس ها فراهم یم گردد CoreView .یک پلتفرم مانیتورینگ به منظورکشف خودکار مشکالت
و حوادث از طریق بررس های پیچیده بر روی تاریخچه عملکرد شویس ها و همچنی تمایم عوامل موثر بر کارکرد
آنهاست .فرآیند تولید  CoreViewکامال حرفه ای و منطبق بر اصول حاکم بر رشکت های بزرگ است و در حال حاض
برای نسخه های اولیه آن بیش از  18000تست خودکار تولید شده است.

مزایای سامانه CoreView
•

پایش زیرساخت شبکه ،مرکز داده و ارائه راهکار برای رفع اشکال

•

شناسان خطاها و اشکاالت در زنجیه ی تامی کننده شویس ()Root Cause Discovery

•

مدیریت شی ع مشکالت به وجود آمده در ارائه شویس و اقدام خودکار جهت رفع مشکل

•

ترسیم نقشه برخط الیه دوم شبکه با گزینه های بازخوان مجدد شبکه به صورت دوره ای

•

نظارت و مدیریت تغییات پیکربندی تجهیات (ذخیه و بازیان )

•

نظارت بر پهنای باند و وضعیت ارتباطات از نظر کارکرد و اتصال

•

ایجاد نمایش سه بعدی مناسب از مرکز داده و تمایم تجهیات فییک

قابلیت های سامانه CoreView
•

مانیتورینگ شبکه

•

نظارت بربرنامه های کاربردی

•

مانیتورینگ دستگاه های ذخیه سازی

•

مدیریت پیکربندی

پروپوزال دانش

•

تجزیه تحلیل ترافیک شبکه

•

مانیتورینگ شورها

•

نظارت بر کاربر نهان

•

داشبورد های گرافیک
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سامانه هوش تهدید Threat Intelligence
 CoreTISیک سامانه اطالع از تهدید یم باشد که براساس بروزترین چارچوب ها و استانداردهای جهان موجود در
خصوص اطالع از تهدید ( )Threat Informationو هوش تهدید ( )Threat Intelligenceطراج و پیاده شده است.
ً
فرآیند طراج و تولید سامانه  Core TISکامال حرفه ای ومنطبق بر اصول حاکم بر رشکت های بزرگ و تولید کننده نرم
افزار در جهان یم باشد .باتوجه به اینکه امروزه سامانه های اطالع از تهدید ،به ر
بخش جدان ناپذیر از سازوکار روزمره
مراکز عملیات امنیت ( )SOCو تیم های واکنش به رخداد ( )CSIRTتبدیل شده اند .این رشکت با بروزسان ،تریاژ و
تحلیل لحظه ای فیدهای امنیت این سامانه در تالش یم باشد تا بیشیین سطح کاران و رضایت را برای کاربران خود
ایجاد نماید.

مزایای سامانه CoreTIS
•

تسهیل فرآیند شناسان رخدادهای صحیح کاذب ()False Positive

•

تسهیل فرآیندهای شکار تهدید ()Threat Hunting

•

تسهیل فرآیند شناسان تهدیدات پی رشفته و ماندگار ()ATP

•

افزایش چشمگی شعت افزایش همبستک بی رخدادهای امنیت ( Incident Response/ Incident

) Investigation
•

همگام سازی و اطالع رسان به سازمان نسبت به آخرین اخبار ،حمالت ،تهدیدات و آسیب پذیری های امنیت

ساییی شناخته شده در جهان
•

ارائه یک نقشه راه امنیت به سازمان در خصوص نقاط ضعف و قوت امنیت ساییی سازمان

قابلیت های سامانه CoreTIS
•

ارسال فیدهای امنیت به همراه دسته بندی و دلیل مخرب بودن آن ها برای کاربر

•

ارزیان سطح امنیت ساییی سازمان براساس  TTPهای ()Tactic /Technique/ Procedureهای شناسان

شده و همچنی انطباق پذیری با چارچوب های معتی همچون MITRE ATTACK

پروپوزال دانش
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قابلیت تعریف و ارسال سناریو ،رول و یا هشدارهای امنیت براساس نوع حمله مورد نظر سازمان و همچنی

محصوالت مورد استفاده
•

قابلیت ارائه راهکارهای جلوگیی از نفوذ  Mitigationبر اساس نوع حمله مورد نظر سازمان

•

اطالع رسان به سازمان نسبت به جدیدییین حمالت ،آسیب پذیری ها ویا حفره های شناسان شده در جهان

بسته به داران های مورد نظر سازمان
•

قابلیت فراهم سازی بسی شکار تهدید( )Pivot and Huntمبتت بر پایگاه های داده عظیم سامانه CoreTIS

پروپوزال دانش
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سامانه پست الکتونیک()Email Server
 ،Microsoft Exchange Server2019جدیدترین پلتفرم رشکت  Microsoftبرای ارائه راهکارکامل شویس پست
الکیونیک یم باشد .همانطور که استفاده از شویس پست الکیونیک در داخل سازمان ها و رشکت ها به منظور نامه
نگاری و همچنی برقراری ارتباطات امری مهم به شمار یم آید ،استفاده از ایمیل سازمان به منظور انجام مکاتبات برون
سازمان از نظر حرفه ای و کاری ضوری است Exchange2019 .کامل کننده محصوالت پیشی رشکت مایکروسافت
یمباشد .رویکرد جدید این محصول ،تنها تامی بسی پست الکیونیک نیست بلکه یکپارچه سازی کامل ارتباطات یم
باشد.

ویژگ های سامانه Exchange
•

پشتیبان کامل از زبان فارس به صورت پیش فرض

•

به اشیاک گذاری تقویم پرسنل سازمان

•

صندوق صون پویا

•

سازگاری کامل با شویس Skype

•

سازگاری با انواع ر
گوس های هوشمند

•

بهره مندی از موتور قدرتمند جلوگیی از هرزنامه ها و ایمیل های ناخواسته

•

ً
قابلیت پیاده سازی به صورت کامال  HAدر تمایم ماژول ها

•

بهره مندی از امنیت بسیار باال در ارتباطات بی ماژول ها و کاربران

•

رمزنگاری پی رشفته در نامه های ارسایل

پروپوزال دانش
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ن
ن
سازمان
رسان
سامانه پیام
 ،Microsoft Skype for business 2019راه کاری ایمن ،کارا و ارزان برای یکپارچه سازی و مدیریت ارتباطات
مبتت بر نوشتار ،صدا و تصویر در بسی  IPیم باشد .درواقع ازاین شویس به عنوان پیام رسان سازمان یاد یم شود.بدین
معنا که با استفاده از رابط کاربری این شویس ،تمایم امکانات ارتباط مورد نیاز در اختیار کاربر قرار خواهد داشت.از
دیگر ویژگ های بارز این نرم افزار امکان یکپارچه سازی با سیستم های  ،VoIPپست الکیونیک و دیگر محصوالت
رشکت  Microsoftیم باشد.

ن
رسان Skype for business
ویژگ های سامانه پیام
•

ارتباط کامل تصویری

•

برگزاری جلسات مجازی به صورت آنالین بی افراد سازمان

•

ارتباط کامل صون

•

ارتباط کامل نوشتاری

•

اشیاک ،ارسال و دریافت فایل

•

اشیاک صفحه نمایش سیستم

•

امکان ارسال ایمیل از طریق سامانه پست الکیونیک

•

ذخیه پیام های نوشتاری و صون و ارسال آن به صورت ایمیل

•

آگایه ازوضعیت حضور افراد

•

سازگاری کامل با تمایم محصوالت Microsoft

•

خدمات برگزاری و حضوردر جلسات

•

آزمون آنالین درون سازمان

•

ارسال و دریافت فایل بی پرسنل سازمان

•

اشیاک گذاری صفحه نمایش سیستم به منظور ارائه خدمات  Help Deskو ...

پروپوزال دانش
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سامانه جامع مدیریت کالینت ها از راه درو
محصول  SCCMر
بخش از راهکار جامع  Microsoft System Centerاست که وظیفه آن مدیریت کامل کالینت
ها به صورت از راه دور یم باشد.این محصول از طریق مجموعه ابزارهای مدیریت که در اختیار مدیران شبکه قرار یم
دهد ،باعث افزایش شعت دقت و همچنی کاهش بار مدیریت یم شود و در نهایت بهبود کیفیت خدمات در حوزه ی
مدیریت تمایم کالینت های سازمان را شامل یم شود.

ویژگ های سامانه SCCM
•

نصب سیستم عامل به صورت کامال خودکار و همزمان بر روی چند کالینت

•

ً
ارتقا سیستم عامل ها به نسخه های جدید به صورت کامال خودکار

•

نصب تمایم نرم افزارهای موردنیاز سازمان به صورت خودکار

•

پشتیبان گیی از پروفایل کاربران در زمان ارتقا یک سیستم عامل به صورت خودکار

•

مدیریت و نصب تمایم وصله های امنیت بر روی کالینت ها

•

تهیه و ارائه گزارش از تمایم داران های سخت افزاری و نرم افزاری

•

امکان اتصال به یک یا چند کالینت به صورت از راه دور به منظور خطایان و رفع مشکل گزارش شده توسط

کاربر
•

ارائه بیش از  500گزارش مدیریت به منظور اطالع از وضعیت کالینت ها

•

امکان نصب نرم افزارهای مجاز سازمان بر روی کالینت توسط کاربر بدون داشی مجوز خاص

پروپوزال دانش
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سامانه جامع مانیتورینگ زیرساخت شبکه
 Operation Managerراهکار پایش و مانیتورینگ یکپارچه ارئه شده توسط رشکت  Microsoftیم باشد .با پیاده
سازی این راهکار یم توان مانیتورینگ تمایم سخت افزارها و نرم افزارهای موجود در سازمان ،پاسخ گون هوشمندانه به
اطالعان که فرآیندهای مانیتورینگ ایجاد یم کند و پایش شویس های سازمان را بطور کامل انجام داد .محصول SCOM
رشکت  Microsoftبه عنوان زیرساخت پایش و مانیتورینگ قابلیت های بویم سازی و شخص سازی شیوه پایش
شویس براساس نیازهای خاص راهیان شبکه را ممکن یم سازد.
به بیان دیگر با بکارگیی  Management Packهای از پیش تعریف شده و یا آماده شده توسط خود راهی یم توان
تمایم المان های زیرساخت شبکه و شویس را بطور دلخواه استفاده نمود.

ویژگ های سامانه SCOM
•

امکان مانیتورینگ زیرساخت شبکه به صورت  AgentوAgentless

•

قابلیت مانیتورینگ زیرساخت های مجازی و فییک

•

امکان مانیتورینگ تمایم پلتفرم های ویندوزی لینوکش

•

امکان مانیتورینگ شویس ها با تمایم مولفه ها

•

امکان تعریف هشدار برای اتفاقات خاص به صورت sms

•

قابلیت تعریف داشبوردها و  Gaugeهای سازمان

•

قابلیت تعیی سطح  SLAبه ازای هر شویس

•

قابلیت اشکال زدان پیشگیانه قبل از وقوع حادثه

•

ر
سفارس سازی و تولید گزارشات خاص منظوره
امکان

پروپوزال دانش
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راهکار مجازی سازی
رشکت  VMwareیک از تولیدکنندگان مطرح راهکار مجازی سازی یم باشد VMware vSphere.راهکار جامع ،کارا
و هوشمند مجازی سازی برای ایجاد و توسعه مراکز داده در بسیی مجازی یم باشد.راهیان با ابزار VMware
vSphereبه عنوان پلتفرم مجازی سازی یم توانند هر شویس دهنده ای را مجازی سازی کرده ،بدین ترتیب زیرساخت
با قابلیت های دسیس پذیری باال  High Availableو خود ترمییم ( )Resiliencyبراساس نیاز  -Demand Onایجاد
یم گردد که مبنان ایده آل برای محیط های  Cloudبه شمار یم رود .این امر موجب کاهش  Downtimeیم گردد و یم
تواند نحوه مدیریت مرکز داده را به طرز چشمگیی ساده نمایدvSphere .به صورت هدفمند به عنوان هسته اصل
برای مراکز داده مبتت بر نرم افزار یا به عبارن ) Software-Defied Data Center (SDDCبه کار یم رود.

ویژگ های رسویس VMware
•

ارتقاء نگارش  ESXiبدون نیاز به  restartشور میبان

•

پشتیبان از Web Client HTML5 VMware vSphereبرای اتصال به شور vCenter

•

بهبود کارکرد و شعت VMware vSphere Server Appianceبرای مدیریت زیرساخت مجازی سازی

•

برخورداری از  vSphere Big Data Extentionsبراس جابه جان راحت تر داده های بزرگ بر روی بسی

vSphere
•

پشتیبان از ارتباطات پورت  Gb/s FC32و رابط شبکه Gb/s NIC100

•

امکان فعال سازی ) EVC(Enhanced vMotion Compatibilityبه ازای ماشی مجازی عالوه بر شور

میبان
•

امکان ایجاد نسخه دوم از ماشی مجازی در کشی از ثانیه

•

امکان  Rebootشور فییک در کمی از  2دقیقه

•

پشتیبان از حافظه های  non-volatileبرای برنامه های حساس به Latency

•

حفاظت از یکپارچک داده ،با مسییان چندگانه به دستگاه ذخیه ساز

•

تامی امنیت ماشی های مجازی با راهکارهای ضد ویروس در الیه میبان

پروپوزال دانش
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•

کنیل  I/Oو فضای ذخیهسازی به منظور تنظیم اولویت های پاسخ به درخواست های شبکه

•

افزایش میان حافظه  read cacheشور میبان برای افزایش بهره وری و کاهش زمان پاسخگون برنامه های

کاربردی
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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.
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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.

پروپوزال دانش
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داشبورد مدیریت نگاه
همواره سازمانها برای خرید سیستمهای اطالعان و ذخیهسازی اطالعات کسب و کار خود هزینههای بسیاری را
جهت پشتیبان از عملیات جاری سازمان ضف یم کنند؛ اما کمی استفاده مطلون از آن دادهها خصوصا به شکل که
مورد نیاز مدیران سطوح باالی سازمان باشد ،به عمل یمآید .به عبارن دیگر از نرمافزار سیستمهای عملیان و
گزارشسازها نیمتوان هوشمندی اضافهتری جز نمایش وضعیت لحظهای سازمان توقع داشت .دادهها گنجینهای مهم
در سازمان هستند که الگوهای درون آنها نمایان کنندۀ وضعیت ،تغییات و رشایط حاکم بر سازمان است .در اقتصاد
ر
چالش امروز ،توانان تصمیمگیی شی ع بر پایه اطالعات جامع و صحیح امری حیان برای مدیران است.

راه حل ،استقرار داشبورد مدیریت در سازمان
برخالف اغلب ابزارها و تکنولوژیهای مورد استفاده در سازمانهای مختلف ،سامانه داشبورد مدیریت تنها یک
محصول نیست ،زیرا نیازمند شناخت دقیق چشماندازها ،اهداف ،روندها و  ...در سازمان است .سیستم داشبورد
مدیران ،آغاز حركت از سامانههای اطالعات مدیریت به سمت سامانههای پشتیبان از تصمیم ( )DMSاست .نرمافزار
داشبورد ،كلیدی است برای آغاز دستیان و استفاده از گنجینۀ دادههای سازمان؛ تا به كمك آن بتوان دادهها را به
اطالعات و شانجام به ر
دانش غت در جهت نیل تصمیمگییهای دقیق در سازمان بکار گرفت .این داشبورد باید این
امکان را ایجاد کند که در هر لحظه عملكرد سازمان رصد شود و وضعیت شاخصها نسبت به هدف نهان تعریف شده
پایش گردد .ضوریست که قالب نمایش اطالعات به گونهای باشد که بیننده به شعت بتواند میان کاران و عملكرد
سیستم را تشخیص دهد.

امكانات و ویژگهای داشبورد مدیریت نگاه
صفحات داشبوردی
✓ ساخت گروه برای صفحات داشبوردی
✓ حذف و ویرایش صفحات و گروه ها
✓ تغیی الگوی نمایش صفحه (مثل سه ستونه بودن یا دو ستونه بودن یا )...
✓ اضافه کردن نمودار به صفحه و تغیی ترتیب و مکان نمایش نمودارهای هر صفحه با کشیدن و رها
کردن نمودار

پروپوزال دانش
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اتصال به منابع داده موجود در سازمان و انتقال اطالعات
✓ معرق نحوه اتصال به اطالعات موجود در انواع مختلف پایگاههای اطالعان مثل ،SQL Server
 ORACLE ،MySQLو ...
✓ قابلیت اتصال به شویسهای OLAP
✓ قابلیت اتصال به فایلهای ساختار یافته از قبیل  XML ،Excelو CSV
✓ قابلیت ترکیب منابع دادهای مختلف
✓ امکان تقسیمبندی دادههای دریافت در داشبورد برای باال بردن کاران

ساخت نمودارها و گیجها
•

انواع نمودار:

✓ خیط ،میلهای ،بصورت ساده ،پشته ای و درصدی
✓ ترکیب انواع مختلف سطج – میلهای و خیط
✓ نقطهای ،سطج ،دایرهای ،حلقهای ،عقربهای
✓ جدویل
•

امکان ساخت نمودار از روی منابع دادهای مختلف مثل پرسوجوهای پایگاه داده ،فایلهای ساختار
یافته و کیوبهای شویس  OLAPو امکانات ویژه برای کیوبهای شویس  OLAPشامل:

✓ ساخت نمودار با قابلیت حرکت در عمق روی ابعاد مختلف )(Drill Up & Down
✓ قرار دادن یک یا چند ُبعد یا قسمت از اعضای آن به عنوان رشط )(Slice & Dice
✓ تغیی ترتیب و جایگاه ابعاد در نمودار چند بعدی )(Pivoting
ر
سفارس کردن آنها
✓ امکان ساخت نمودارها با چند مقدار در محور Yو امکان

کنتل دستیس
سامانه داشبورد نگاه ،از مدل  RBACبرای کنیل دسیس به قسمتهای مختلف سامانه استفاده یمکند .ویژگهای زیر
سیستم کنیل دسیس داشبورد نگاه عبارتند از:
✓ تعریف کاربر جدید ،تغیی مشخصات کاربران ،انتساب یا لغو انتساب نقشهای مختلف به کاربر و
حذف کاربر
✓ تعریف نقش جدید ،تغیی نام و مشخصات نقش و انتساب کابران به نقش

پروپوزال دانش
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✓ انتساب مجوزهای مشاهده ،ویرایش و حذف به منبع داده ،نمودار و هر صفحه داشبورد
✓ انتساب مجوزهای عملیان ساخت نمودار ،ساخت کاربر ،تغیی چیدمان صفحه و ...

سادگ کاربرد
✓ در طراج و پیادهسازی روالهای دسیس به اجزای مختلف و استفاده از آنها ،سادگ و کاربر پسند بودن
رعایت شده است.
✓ طراج واسط کاربری براساس تکنولوژی پاسخگو

تکنولوژی مورد استفاده
✓ تکنولوژیهای  HTML5و JavaScript
✓ پایگاه داده انبار دادهMSSQL 2016 :
✓ ابزار ساخت انبار داده و اجرای فرآیند ETL: SSIS 2016
✓ ِشمای طراج انبار دادهِ :شمای ستارهای و کهکشان
✓ شویسدهندهی OLAP: SSAS2016
✓ تکنولوژی پیادهسازی برنامه تحت وب ASP MVC :با محوریت زبان C#
✓ عدم استفاده از کامپوننتهای نرمافزاری رشکتهای خارج
✓ تمایم اجزای سامانه به صورت بویم ،طراج و پیادهسازی شده است

ﻨﺠﻢ
ﻘﻪﭘ
ﺒ
،ﻃ
،ﭘﻼك30
ﻗﯽ
ﺮ
ﺮﺷ
ﯿ
ﺘﺤ
ﻮﭼﻪﻣ
،ﮐ
ﻨﺪ
ﻬ
ﺎنﺳ
ﺑ
ﺎ
ﯿ
،ﺧ
ه
ﺰ
ﯾ
ﻮ
ﺎنﻫ
ﺑ
ﺎ
ﯿ
،ﺧ
ﻟﯽ
ﺎ
ﻤ
ديﺷ
ر
و
ﺮ
ﻬ
ﺎنﺳ
ﺑ
ﺎ
ﯿ
:ﺧ
رس
د
آ

i
n
f
o
@d
a
a
n
e
s
h
.
c
o:
ﯿﻞ
ﻤ
ﯾ
ا
d
a
a
n
e
s
h
.
c
o:
ﯾﺖ
ﺎ
ﺑﺴ
و
02188546851:
ﻔﻦ
ﻠ
ﺗ

