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کیهان
سامانه امن ساز زیرساخت شبکه

کیهــان ســامانهای بومــی بــرای امنســازی شــبکه و ســرویسهای امنیتــی

مختلــف از قبیــل احــراز اصالــت دو عاملــی کاربــران ،کنتــرل ســطح دسترســی،
محرمانگــی ،صحــت اطالعــات مبادلــه شــده ،تحلیــل ترافیــک و قابلیــت

دسترســی بــاال را بــه صــورت شــفاف ارائــه میکنــد.

در ایــن سیســتم ،امــن ســازی ارتباطــات براســاس تونلهــای امنیتــی در

الیــه شــبکه و مبتنــی بــر پروتکلهــا و الگوریتمهــای بومــی و اختصاصــی
انجــام میشــود.

محصــول انحصــاری و منحصــر بــه فــرد بــازار امنیــت کشــور و متناســب بــا

نیــاز ســازمانهای ایرانــی کــه بیــش از  200ســازمان و450هــزار کاربــر را
پوشــش داده اســت.
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مبتنی بر کاربر
احراز اصالت دوسویه و چندعاملی کاربر مبتنی بر

دیواره آتش سمت کاربر و قابلیت اجرای
فرمانهای مدیریتی از راه دور بروی سیستم
کاربران

توکن سختافزاری و نرمافزاری ،تلفن هوشمند،
SMS-OTP

چک سالمتی سیستم
کاربران قبل از اتصال به
سامانه

حفظ محرمانگی و صحت ترافیک
عبوری کاربران VPN -

کنترل دسترسی
کاربران به منابع حساس
سازمانی

سامانه مدیریت رویداد و تحلیل
ترافیک کاربران

اعمال محدودیتهای

پشتیبانی از سیستمعاملهای
ویندوز ،لینوکس ،اندروید و
نرمافزار کاربری قابلحمل

شبکهای-امنیتی بر روی
سیستم کاربران

کنترل دسترسی به شبکه

صحه گذاری دادههای ورودی و یکپارچه

کنترل اتصال به شبکه

نقش کمکــی کیهان
در دریافت استاندارد

خط مشی استفاده از خدمات شبکه

تفکیک در شبکهها
جدا کردن سیستمهای حساس کار از راه دور

خط مشی استفاده از شبکه

انقضای مهلت نشست

احراز هویت کاربر برای ارتباطات بیرونی

کنترل دسترسی به سیستم عامل

کنترل دسترسی به اطالعات
پردازش صحیح در برنامههای کاربردی
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محدود کردن زمان ارتباط
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︎︪︐﹫︊︀﹡ ﹤︐︻︀︨ 24 ﹩و  7روز﹨﹀︐﹤

%100
︋︀︭︭︐﹞ ︳︨﹢︑ ﹩﹞﹢ن ا︣ا﹡﹩

%89

%80

ر︲︀︐﹝﹠︡ی ﹋︀﹞﹏ ﹞︪︐︣︀ن

وزارت ︠︀﹡﹤ ﹨︀ از ﹋﹫︀ن

کیهان

∞

﹋︀ر︋︣ی آ︨︀ن در راه ا﹡︡ازی و

ا︨︐﹀︀ده ﹞.︡﹠﹠﹋ ﹩

%100
ا︎︣ا︑﹢ر﹨︀ی ︑﹚﹀︣﹝﹨ ﹟اه از ﹋﹫︀ن

ا︨︐﹀︀ده از ﹞︭﹢ل

ا︨︐﹀︀ده ﹞.︡﹠﹠﹋ ﹩

+1000

︨︀﹞︀﹡﹤ ﹞︧︐﹆︣ در ︋﹫︩ از200
︨︀ز﹞︀ن ﹫︀︑ ﹩و را﹨︊︣دی

+450000

﹋︀ر︋︣ در ︨︀ز﹞︀ن ﹨︀ و ار﹎︀ن ﹨︀ی ﹋︪﹢ر

www.payampardaz.com
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Correlation and Response Management

CRE

Pattern Discovery

PD

Log Management
Log Collector

LM
LC

Knowledge Base

KB

Network Traffic Analyzer

NTA

Network based Intrusion detection System
Host based Intrusion detection System

NIDS
HIDS
Process And Procedure
people And analysis team

راوین
مرکز عملیات امنیت ()SOC

راویــن ،شــامل مجموعــهای از تکنولوژیهــای قدرتمنــد جمــعآوری،

دریافــت ،نگهــداری ،مدیریــت و تحلیــل متمرکــز رویدادهــا و اطالعــات

ترافیــک شــبکه بــرای تشــخیص ،اولویــت بنــدی و برخــورد بــا حمــات و

فعالیتهــای خرابکارانــه ســایبری اســت.

ایــن مجموعــه راهــکار بــه عنــوان قلــب مرکــز عملیــات امنیــت بــرای

پایــش شــبانهروزی وقایــع و رســیدگی بــه حــوادث امنیتــی مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .و بــا ارائــه تصویــری بالدرنــگ ،یکپارچــه و جامــع از وضعیــت

امنیتــی ســازمان گزارشهــای مــورد نیــاز را در اختیــار مدیــران قــرار میدهــد.
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درشبکه هــرســازمان

عناصری وجود دارند کـه

1

مــــیتوان عواملــی

3

رویداد تولید میکنند.

2

کنار شبکه مـیتوان
سیستمهایی داشت
که رویــدادهـــای
خــاص و مخـرب را
تشخیص دهند.

در نقاط مختلف شبکـه
قرارداد تا رویدادهـا را
جمعآوری کنند.

4
رویدادهــا و جریانهــای

رویدادها و جریانهای
جمـــــعآوریشده،
توسط عاملهـــــا
بایدبهصورتمتمرکـز
جمعآوری و مدیـریت
شوند.

جمــعآوری شــده بــا

اســتفاده از اطالعــات
موجــوددرپایــگاهدانــش،

تجزیــه و تحلیــل و در

5

صــورتتشــخیصحادثه

نتایــج بــه ســرورهای
واکنــش ارجــاع داده

میشــو ند .

6

ســرورهای واکنــش بــه محــض
تشــخیص حادثــه ،اعالنهــای
مناســبی تولیــد میکننــد.

نمایشــگرها گزارشــی از
آنچــه در شــبکه ســازمان

اتفــاق افتــاده را در قالــب

لیســت و نمــودار نمایــش

7

میدهنــد.
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در صــورت بـــروز
حادثه هم مدیریت و
هم کارشناسان مرکز
عملیات امنیت از آن
بـــاخبــر و تیـــم
امداد حوادث را برای
برطرف کردن آن آگاه
میکنند.
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راوین

سامانه تشخیص نفود نسل جدید

سیســتمهای تشــخیص نفــوذ ،بــا هــدف شناســایی و برمــا کــردن

رفتارهــای مشــکوک و تشــخیص حمــات و یــا تالشهایــی کــه بــرای
نفــوذ بــه یــک ســرویس یــا سیســتم کامپیوتــری میشــود ،ســاخته شــده

اســت .سیســتمهای تشــخیص نفــوذ ســنتی ،در تشــخیص حمــات جدیــد

ضعفهایــی دارنــد.

این ضعفها به طور کلی شامل موارد زیر است:
•عدم شناسایی پروتکلها در الیه کاربرد

•عدم انجام تحلیل ناهنجاری رفتاری شبکه مبتنی بر پروفایل رفتاری
•عدم شناسایی حمالت توزیع شده

•محدودیت زمانی در پردازش ترافیک پرسرعت و تشخیص حمالت آهسته
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Ravin NGIDS
︨︀﹞︀﹡﹤ ︑︪﹫︬ ﹡﹀﹢ذ ﹡︧﹏ ︗︡︡ راو﹟

︑︣ا﹁﹫﹉ ︠︀م

︑︪﹫︬ ﹡﹀﹢ذ ︎︣ ︨︣︻️
︋﹫︩ از ︤﹨ 40ار ا﹞︱︀ی ﹝﹚﹤

10 Gbps

︋﹤ روزر︨︀﹡ ﹩آ﹡﹑ ﹟و آ﹁﹑ ﹟ا﹞︱︀ی ﹝﹑ت

10 Gbps

︑︖﹫︤ات ︫︊﹊﹤

︗︣︀ن ︑︣ا﹁﹫﹉
NetFlow
JFlow
SFlow
Net stream

﹋︍ ﹩از ︑︣ا﹁﹫﹉ ︠︀م
Span
R-Span
Tap

︗﹝︹ ﹋﹠﹠︡ه ︗︣︀ن ︑︣ا﹁﹫﹉

Network Flow

Syslog

︧﹍︣ ا︨︐︣اج ︗︣︀ن ︑︣ا﹁﹫﹉

Application Flow

︎︣و﹁︀﹏ ر﹁︐︀ر ︨﹫︧︐﹜ ﹨︀ و ﹋︀ر︋︣ان

︑﹚﹫﹏ ﹡︀﹨﹠︖︀ری ︗︣︀ن ︑︣ا﹁﹫﹉ در ﹐﹤ ﹋︀ر︋︣د

﹞︡︣️ ر︠︡اد ﹡﹝︀

︨﹫︀︨️ ﹨︀ی ا﹞﹠﹫︐﹩︖﹠︨ ﹅︋︀︴︑ ﹩

︫﹠︀︨︀︣︎ ﹩و︑﹊﹏﹨︀ در ﹐﹤ ﹋︀ر︋︣د
ا︨︐︣اج ﹁︣اداده از ︎︣و︑﹊﹏ ﹨︀ی ﹐﹤ ﹋︀ر︋︣د
ا﹡︖︀م ︑﹚﹫﹏ ﹡︀﹨﹠︖︀ری ر﹁︐︀ری ︫︊﹊﹤ ﹞︊︐﹠︣︎ ︣︋ ﹩و﹁︀﹏ ر﹁︐︀ری
︫﹠︀︨︀﹑﹝ ﹩ت ︑﹢ز︹ ︫︡ه ﹡︷﹫︣:
DOS, D-DOS, Trojan, Scan, Worm, BotNet
︎︣دازش ︑︣ا﹁﹫﹉ ︎︨︣︣︻️ و ︑︪﹫︬ ﹝﹑ت آ﹨︧︐﹤
﹇︀︋﹚﹫️ ︑︺︣︿ ︨﹫︀︨️﹨︀ی ︠︀ص ︑﹚﹫﹏ ︗︣︀ن﹨︀ی ︑︣ا﹁﹫﹉
در︀﹁️ ،آر︫﹫ ﹢و آ﹡︀﹛﹫︤ ﹐گ
︑︪﹫︬ ﹝﹑ت  Zero-Dayاز ︵︣﹅ ︑﹚﹫﹏ ر﹁︐︀ری و ا︖︀د ︎︣و﹁︀﹏
در ﹐﹤ ﹋︀ر︋︣د
ارا﹤ ﹎︤ار︫︀ت و دا︫︊﹢رد ﹨︀ی ﹞︐﹠﹢ع از ﹐گ ﹨︀ ︣︗ ،︀ن ︑︣ا﹁﹫﹉﹑﹝ ،ت
و ﹡︀﹨﹠︖︀ری ﹨︀
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راوین

سامانه مدیریت رویدادها و تحلیل ترافیک شبکه

ســامانه مديريــت رويدادهــا و تحليــل ترافيــک شــبكه راويــن ،راهحــل

جامــع مانيتورينــگ كامــل ســرورها ،تجهيــزات زيرســاخت شــبكه ،تجهيــزات
امنيتــــی ،ســرويسهای تحــت شــبكه ،پايگاههــای داده و کلیــه ســامانههای
نــرم افــزاری ســازمان اســت.

ایــن ســامانه وقایــع ســرویسها و شــبکه را جمــع آوری ،ثبــت ،تحلیــل و

مدیریــت مــی کنــد و در نهایــت گزارشهــای ارزشــمند از روی آنهــا ارائــه
میکنــد.
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Ravin NTLM

﹤﹊︊︫ ﹉﹫﹁︨︀﹞︀﹡﹤ ﹞︡︣️ رو︡اد﹨︀ و ︑﹚﹫﹏ ︑︣ا
﹤﹊︊︫ ︑︖﹫︤ات

︀﹨︨︣ور

︠︳ ا﹡︐﹆︀ل داده

︀﹨︦︋︣﹡︀﹞﹤ ﹨︀ی ﹋︀ر︋︣دی و ︨︣و

︀﹝﹡ ر︠︡اد

10 Gbps

Sys l og

﹤﹊︊︫ ︑︖﹫︤ات

S NMP
WMI
Da t a Ba se
Log Fil e

(گ﹐) ︀﹝﹡︗﹝︹ آوری ر︠︡اد

 از ︑︣ا﹁﹫﹉ ︠︀م﹩︍﹋

︀﹨ گ﹐ ﹡︣﹞︀ل ︨︀زی

Span
R-Span
Tap

Syslog
Scan / Dos / D-Dos / Trojan
Bot-Net / Worm

﹉﹫﹁︗︣︀ن ︑︣ا
NetFlow
JFlow
SFlow
Net stream

︧﹍︣ ا︨︐︣اج
﹉﹫﹁︗︣︀ن ︑ـ︣ا

﹉﹫﹁︗﹝︹ آوری ︗︣︀ن ︑︣ا

IDMEF

Application flow

︀﹝﹡ ﹞︡︣️ ر︠︡اد

Network flow

﹉﹫﹁ ︗︣︀ن ︑︣ا﹢﹫︫آر

﹉﹫﹁︑﹚﹫﹏ ﹡︀ ﹨﹠︖︀ری ︗︣︀ن ︑︣ا

:︡﹠﹡︐︀︕ ﹁︣آ
گ﹐ ︤﹫﹛︀﹡ و آ﹢﹫︫ آر،️﹁︀در
﹉﹫﹁ و آ﹡︀﹛﹫︤︗︣︀ن ︑︣ا﹢﹫︫ آر،️﹁︀در
﹉﹫﹁︑﹚﹫﹏ ︗︣︀ن ︑︣ا
﹏ از ︵︣﹅ ︑﹚﹫ـ﹏ ر﹁︐ـ︀ری و ا︖ـ︀د ︎︣و﹁︀Zero-Day ︑︪﹫︬ ﹝﹑ت
﹤ ﹋ـ︀ر︋︣د﹐ در
 ﹝﹑ت،﹉﹫﹁ ︗︣︀ن ︑︣ا، ︀﹨ گ﹐ ع از﹢﹠︐﹞ رد ﹨︀ی﹢︊︫ارا﹤ ﹎︤ار︫︀ت و دا
︀﹨ و ﹡︀﹨﹠︖︀ری

www.payampardaz.com
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سامان

MFA

سامانه احراز اصالت چند عامله سامان ()Saman-MFA

ســامانه احــراز اصالــت چنــد عاملــه ســامان ( )Saman-MFAدر

راســتای کاهــش دغدغههــای مدیــران شــبکه و امنیــت ســازمانها در حــوزه

فرآیندهــای احــراز اصالــت در ســامانهها ،تجهیــزات و ســامانههای حیاتــی
متنــوع اســت.

هــدف از ارائــه ایــن ســامانه تامیــن ســطح قابــل قبولــی از امنیــت در حــوزه

مقابلــه بــا جعــل هویــت کاربــران اســت.

در حالــت کلــی ســامانه  Saman-MFAبــه عنــوان یــک راهــکار کامــ ً
ا

متمرکــز ،قابلیــت اســتفاده در همــه فرآیندهــای عملیاتــی ســازمانها کــه نیــاز
بــه احــراز هویــت امــن و چنــد عاملــه باشــد را دارد.

12
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سیاست های کنترلی قانونی
قابلیت یکپارچه سازی

اعمالسیاستهــایکنترلـــیمبتنـی
بر قوانین()Rule-Base

•نرم افزارهای تحت وب
•موبایل
• و ...

•Auto Accept
•Time Restriction
•Auto Decline
•Location Binding
•ISP/IP Binding

الزامات

رویدادنگاری

همراستا با الزامات مندرج در:

رویــداد نگـــاری از کلیــه نشستهـــا

پشتیبانــی از زیرساخت و پلتفرمهای

•HIPAA
•EPCS
•PCI-DSS

متنوع

احراز اصالت کاربر

مکانیزمهای امنیتی

احراز اصالت کاربــران با استفـــاده از
تلفنهــای هوشمند با مکانیزمهای:

قابلیــت بهــره گیــری از مکانیزمهــای
امنیتیتلفنهوشــمندنظیرحســگراثر
انگشــت و ...

•Push Notification
•Offline OTP
•Email
•SMS
•Voice

سادگی در پیاده سازی و کاربری

پشتیبانی
سیستمهـای عامل تحت پشتیبانـــی
نرمافزار سامان-کالینت
•Android
•IOS
•Windows
.6ورود موفق

 .3استعالم از سرور سامان

 . 5تایید یا عدم تایید

www.payampardaz.com/saman

 .1ورود اطالعات کاربری

سرور سامان
 .2درخواست ورود
 .4ارسال درخواست احراز هویت
به تلفن هوشمند کاربر
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سامان

CAS

سامانه احراز اصالت چند عامله ()Saman-CAS

ســامانه متمرکــز احــراز اصالــت ســامان()Saman-CASدر راســتای

افزایــش امنیــت و ســهولت کاربــری در ســطح ســازمان ،بــه عنــوان یک ســامانه
 SSOمــدرن ،امــکان ورودیــا خــروج یکبــاره بــه کاربــران روی نرمافزارهــا و

تجهیــزات متنــوع بــا ســطوح مختلــف را ارائــه میکنــد.

ایــن ســامانه ،قابلیــت یکپارچهســازی بــا مکانیزمهــای احــراز اصالــت

چنــد عاملــی قدرتمنــد بــا اســتفاده از تلفنهــای هوشــمند ،توکــن امنیتــی
کیــا 3و  ...را دارا اســت.

14
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رخدادنما

قابلیت یکپارچه سازی

ارائــه رخدادنمــا از کلیــه فعالیتهــای

•نــرم افزارهــای تحــت
وب موبایــل
• و ...

کاربــران و پورتــال تحــت وب مرکــزی
سیاست های کنترلی

مدیریت کاربران و گروهها

قــابلیت اعمــال سیاستهــای
کنترلی برای :

•Active Directory
•LDAP
•RADIUS
•Organization DataBase

•کاربران
•گروهها
•برنامههای کاربردی
•آدرسهای IP
• و . ...
روشهای احراز اصالت کاربران

پروتکلهای پشتیبانی شده

•احراز اصالت تک عامله
•Username & Password
•احراز اصالت چند عاملی
•توکن امنیتی کیا3
•اســتفاده از تلفــن همــراه و نــرم افــزار
ســامان -کالینــت

•CAS versions 1 ,2 and3
•2 and 1.1 SAML
•OpenID
•2.0 OAuth
سادگی در پیاده سازی و کاربری

پشتیبانی از زیرساخت و پلتفرمهای
متنوع

︨︀﹞︀ن

︋︣﹡︀﹞﹤ ﹨︀ی ﹋︀ر︋︣دی
︀︑ .7﹫︡ ا︻︐︊︀ر ﹨﹢️
︀﹡ .8م ﹋︀ر︋︣ی

︀︋ .9ز﹎︪️ ﹞︐﹢ا ︡﹨ .2ا️ ﹋︀ر︋︣ ︋﹤ ︨︣ور ︨︀﹞︀ن

 ﹤﹀︮ .3ورود ︨︀﹞︀ن ︀︑ .4﹫︡ ﹨﹢️

︀︑ .6﹫︡﹤ ورود
﹢︖﹞ .5ز ورود ﹋︀ر︋︣
 .1در︠﹢ا︨️ ورود ︋﹤ ︋︣﹡︀﹞﹤

www.payampardaz.com/saman
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رایمون
دیدهبان دسترسیهای راهدور

ســامانه رایمــون امــکان رویدادنــگاری از تمامــی جزئیــات پروتکلهــای

دسترســی راه دور ماننــد  RDPرا ایجــاد میکنــد.

بــه کمــک ایــن ســامانه قــادر هســتید تــا بــه صــورت کامــا شــفاف کاربــران

مجــاز و دسترســی آنهــا بــه منابــع مختلــف شــبکه ســازمان را تعریــف و

کنتــرل کنیــد.

همــه ارتباطــات راه دوری کــه کاربــران بــا منابــع شــبکه ســازمان برقــرار

کردهانــد در قالــب فیلــم قابــل مشــاهده و بررســی اســت.

16
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تنطیمات کاربر روی سرور اعمال میشود.

از تنظیمات کاربر روی سرور فیلمبرداری
و به صورت رمزشده آرشیو مـیشود.این
کار برای رفع عیب و یا نظارت بر کار کاربر
مفید است.
Remote Desktop

SSH

تنظیمات مورد نظر مدیر از ظریق تونل امن
در حال مبادله با سرور است.

کاربر از راه دور در حال تغییر تنظیمات سرور است.

www.payampardaz.com/raymon
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رایان
سامانه مدیریت حقوق دیجیتالی سازمان

ســامانه رايــان راه حلــی اســت بومــی ،بــه منظــور مديريــت حقــوق ديجيتالــی
( )DRMتــا ضمــن عملکــرد شــفاف از ديــد کاربــر و بــدون نيــاز بــه تغييــر در
فرآيندهــای ســازمانی ،ســطح امنيــت بااليــی را بــرای اســناد و مــدارک
ســازمان فراهــمآورد.
ايــن ســامانه از ســه بخــش نرمافــزار کاربــران ،نرمافــزار مديريــت و ســرور
تشــکيل شــده اســت .مديــر میتوانــد بــا اســتفاده از نرمافــزار مديريــت،
سياســتهای حفاظتــی متنوعــی را تعريــف کنــد .بــا اعمــال چنيــن
سياســتهايی بــر روی اســناد حســاس موجــود روی هــر رايانــه ،اســناد
مذکــور ،مشــمول حقــوق ديجيتالــی میشــوند .هــر گونــه اســتفاده از اســناد
حفاظــت شــده توســط ســامانه ،منــوط بــه انطبــاق فعاليتهــا بــا سياسـتهای
مرتبــط بــا آن اســناد اســت و مديــر قــادر خواهــد بــود از طريــق گزارشهــای
رويدادنــگاری ،از مــوارد ذيــل مطلــع شــود:
 .1دسترسی مجاز يا غير مجاز به اسناد حفاظت شده.
 .2فعاليت مجاز صورت گرفته بر روی اسناد حفاظت شده.
 .3فعاليت ناموفق در جهت نقض حقوق ديجيتالی وضع شده.
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درون ︨︀ز﹞︀ن
﹞︡︣ را︀ن

﹋︀ر︋︣ 1

ا︻﹝︀ل ﹡︷︀رت
︑︺︣︿ ︨﹫︀︨️

﹅د︨︐︨︣﹩دارد

︨︣ور را︀ن

﹋﹑﹠️ را︀ن

﹋︀ر︋︣ 2

﹅ د︨︐︨︣﹩
﹡︡ارد

︨﹠︡ ︧︀س ﹀︀︵️ ︫︡ه

︋﹫︣ون ︨︀ز﹞︀ن
﹋︀ر︋︣ 2

﹋︀ر︋︣ 1

﹅ د︨︐︨︣ ﹩دارد

﹅ د︨︐︨︣﹩
﹡︡ارد

﹋︀ر︋︣ 3
﹅ د︨︐︨︣﹩
﹡︡ارد

﹋﹑﹠️ آ﹁﹑ ﹟را︀ن

︨﹠︡ ︧︀س ﹀︀︵️ ︫︡ه

www.payampardaz.com/rayan
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دفتر مرکزی
نارین SG

اینترنت

دفتر مرکزی

نارین SG

نارین SG

دفتر مرکزی

نارین

SG

دروازه امنيت شبکه

ســامانه ناریــن  SGیــک دروازه امنيتــی شــبکه (  ) VPN Gatewayاســت،

کــه ضمــن ارائــه ســرويسهای امنيتــی و شــبکهای ازجملــه شــبکه اختصاصــی

مجــازی و ديــواره آتــش ،بــا برقــراری تونلهــای امنيتــی ،ارتباطــات ســازمان
بــا دفاتــر پراکنــده خــود و ديگــر ســازمانها را کــه امــروزه اکثــر ًا مبتنــی بــر

شــبکههای عمومــی نظيــر اينترنــت يــا  PDNهســتند را امــن میکنــد.
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مشخصات امنیتی

مشخصات شبکهای
•رهيابیايستا
•DHCPسرويس
•DNS Forwarder

•د يــو ا ر ه آ تــش حا لتمنــد
( )St a t e f u l Pa c ke t F i l t e r
•فيلترينــگ مبتنــی بــر زمــان
و موقعيــت جغرافيايــی
•شــبکه اختصاصــی مجــازی
( )IPSec
• مديريتکليدخودکارIKEv2
•الگوريتــم رمــز اســتاندارد و
بومــی()3Des,AES( )Paya2

مشخصات گزارشگیری

مشخصات سیستمی

•اطالعــات آمــاری در مــورد
عملکــرد ديــواره آتــش
•منابــع مصرفــی ســامانه و
تونــل

•کنسول مديريتی مبتنی بر وب
•ارایه داشبورد قوی از وضعیت
سامانه
•مدیریت آسان در راه اندازی و
انجام تنظیمات

www.payampardaz.com/narin
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کاربر

دیواره آتش

اینترنت
کاربر

کاربر

نارین

NGFW

دیواره آتش نسل جدید

ســامانه ناریــن یــک دیــواره آتــش نســل جدیــد (Next Generation

 )Firewallاســت ،کــه در لبــه شــبکه و بــرای کنتــرل اینترنــت و ســرورهای

داخلــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .ایــن نســل جدیــد از دیوارههــای

آتــش بــا حفــظ ویژگیهــای دیوارههــای آتــش نســل قدیــم ،بــا هــدف اضافــه
کــردن ویژگیهایــی ماننــد ســرعت بیشــتر ،تشــخیص حمــات پیشــرفته

تــر ،تشــخیص نرمافزارهــا یــا برنامههــای کاربــردی و در نهایــت تشــخیص
کاربــران ،ســاخته شــده اســت.

ایــن نــوع دیــواره آتــش ،امــکان مدیریــت کاربــران بــرای دسترســی بــه

اینترنــت را دارد .بــه طــور مثــال ایــن امــکان وجــود دارد کــه دسترســی کاربران
شــبکه بــرای ارتباطــات  gmailو  Telegramدر ســاعات خاصــی از روز (مثـ ً
ا
ســاعات اداری) محــدود شــود.

همچنیــن امــکان مدیریــت پهنــای بانــد بــر مبنــای کاربــران و گروههــای

مختلــف و پروتکلهــای الیــه کاربــرد در ایــن محصــول گنجانــده شــده اســت.
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ا﹠︐︣﹡️

Quality of Service

Quality of Service

Next-Generation Firewall

﹋︀ر︋︣

ویژگیهای محصول نارین
مدیریت ساده و سطح باال

محافظت از شبکه در الیههای مختلف(شامل سرویس ،الیه کاربرد و کاربر)

اشتراک ،تقسیم و اولویتدهی پهنای باند بر مبنای فیلترهای متنوع ()QoS
رصد و پایش بر اساس کاربر ،گروه و شبکه همراه با گزارشها و نمودارهای متنوع
کنترلدسترسیکاربرانبرمبنایزماندسترسی ،حجم ترافیک مصرفی و...
احراز اصالت کاربران با استفاده از Captive Portal

تقسیم و باالنس ترافیک بین جابهجا شدن پورتهای مختلف
امکان به روز رسانی خودکار محصول

www.payampardaz.com/narin
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کیا
توکن امنیت بومی

توکــن امنیتــی کیــا یــک مــاژول ســخت افــزار بومــی اســت ،کــه بــه عنــوان

ابــزاری کامــا امــن و مطمئــن بــرای تولیــد و ذخیــره کلیدهــا و انجــام عملیــات

رمزنــگاری متقــارن و نامتقــارن بــه کار م ـیرود.

پشــتیبانی از اســتانداردهای روز دنیــا و ارائــه ابزارهــای متنــوع برنامــه

نویســی ایــن امــکان را فراهــم میکنــد تــا توکــن کیــا بــرای کاربردهــای

زیرســاخت کلیــد عمومــی( ،)PKIامضــای دیجیتــال و احــراز اصالــت دو عاملــه
بــه راحتــی قابــل اســتفاده باشــد.
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ارگ
رمز کننده دیسک

ارگ محصولــی بــرای ذخیــره ســازی امــن دادههــا ،روی رســانههای مختلــف

کامپیوتر اســت.

ارگ یــک یــا چنــد پارتیشــن مجــازی امــن روی کامپیوتــر ایجــاد میکنــد و

همــه فایلهــا و پوش ـههای درون آنبــه صــورت رمــز شــده هســتند.

پــس از رمــز کــردن اطالعــات امــکان دسترســی غیرمجــاز بــه دادههــا امــکان

نــدارد و اگــر رســانه حــاوی اطالعــات ســرقت شــود محرمانگــی دادههــا تضمین

شــده است.
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مزایای استفاده از ارگ
عدم دسترسی به اطالعات در صورت خرابی توکن و یا فقدان فایل

عدم امکان دسترسی به اطالعات بدون احراز هویت

عدم امکان دسترسی ،افشا و تغییر اسناد طبقهبندی شده و محرمانه

عدم دسترسی به اطالعات حساس در صورت سرقت رایانهها و انواع رسانه

www.payampardaz.com/arg
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پاس
رمز کننده فایل

نــرم افــزار پــاس برنامــه رمــز کننــده فایــل اســت و بــا اســتفاده از یــک

الگوریتــم رمــز بومــی میتوانــد ســرویسهای محرمانــه و صحــت را بــرای

فایلهــای رایانــهای فراهــم کنــد.

از ایــن نــرم افــزار میتــوان بــرای بایگانــی امــن فایلهــای کاربــر روی

کامپیوتــر و مبادلــه امــن فایلهــا بیــن کاربــران از طریــق ابزارهــای ارتباطــی
ماننــد ایمیــل اســتفاده کــرد.

در نــرم افــزار پــاس امــکان تعریــف گــروه و ارتباطــات امــن گروهــی بیــن

کاربــران وجــود دارد.

ایــن نــرم افــزار امــکان انهــدام فایــل روی هــارد و یــا ســایر رســانههای

ذخیرهســازی ماننــد فلــش را بــدون اینکــه امــکان دســتیابی مجــدد بــه آن بــا
ابزارهــای بازیابــی باشــد در اختیــار قــرار میدهــد.
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﹡︣م ا﹁︤ار ︎︀س ﹫︧️؟
﹡︣م ا﹁︤ار ︎︀س ﹉ ر﹞︤ ﹋﹠﹠︡ه ﹁︀﹏ ا︨️ ﹋﹤ ︨︣و︦ ﹨︀ی ﹞︣﹞︀﹡﹍ ﹩و ︮️ را ︋︣ای ﹁︀﹏ ﹨︀ ارا﹤ ﹞.︡﹠﹋ ﹩
ا︣﹡ ﹟م ا﹁︤ار ﹞﹢︑ ﹩ا﹡︡ ︋︣ای ︋︀﹍︀﹡ ﹩ا﹞︀﹁ ﹟﹏ ﹨︀ی ﹋︀ر︋︣ روی ﹋︀﹞︍﹫ ︣︑﹢و ﹞︊︀د﹛﹤ ا﹞︀﹁ ﹟﹏ ﹨︀ ︋﹫︀﹋ ﹟ر︋︣ان ا︨︐﹀︀ده ︫﹢د.ا﹞﹊︀ن ︑︺︣︿ ﹎︣وه
و دا︫︐ ﹟از︋︀ط ا﹞︣﹎ ﹟و﹨ ﹩در ︎︀س و︗﹢د دارد︣﹡.م ا﹁︤ار ︎︀س از ﹞︀ژول ا﹞﹠﹫︐︣︋ ︀﹫﹋ ﹩ای ذ︠﹫︣ه ا﹞︀﹨︡﹫﹚﹋ ﹟ی ر﹞︤ ﹡﹍︀ری ا︨︐﹀︀ده ﹞.︡﹠﹋ ﹩

︣ا از ︎︀س ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹜؟
داده ﹨︀ در﹇︀﹛︉ ﹁︀﹏ ﹡﹍︡اری ﹞ ،︡﹡﹢︫ ﹩ا﹞︀م ︑︡︡ی ﹞︐ ﹤︗﹢آن ﹨︀ ﹡﹫︧️.

﹡︧﹤ ︋︣داری

︫﹠﹢د

ا﹁︪︀

د︨︐﹊︀ری

﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ از ﹁︀﹏ ﹨︀ ﹡︧﹤ ﹨︀ی
︾﹫︣ ﹞︖︀ز ︑﹫﹤ ︫﹢د.

﹁︀﹏ ﹨︀ ﹞﹢︑ ﹩ا﹡﹠︡ ﹫ ﹏﹆﹡ ﹟و ا﹡︐﹆︀﹐ت
﹞﹢رد ︫﹠﹢د وا﹇︹ ︫.︡﹡﹢

﹞︐﹢ای ﹁︀﹏ ﹨︀ ﹞﹢︑ ﹩ا﹡﹠︡ ﹁︀ش و ﹞﹢رد د︨︐﹫︀︋﹩
﹇︣ار ﹎﹫︣﹡︡.

﹁︀﹏ ﹨︀ ﹞﹢︑ ﹩ا﹡﹠︡ ︑ ︳︨﹢ا﹁︣اد ︾﹫︣ ﹞︖︀ز
د︨︐﹊︀ری ︫.︡﹡﹢

﹡︣م ا﹁︤ار ︎︀س ﹍︀﹋ ﹤﹡﹢ر ﹞︡﹠﹋ ﹩؟
در ﹞﹫︳ و﹠︡وز روی ︋︣﹡︀﹞﹤  Exporerا︗︣ا ﹞﹢︫ ﹩د.

ا﹡︐︀ب ﹁︀﹏ ︀ ︎ ﹤︫﹢و ﹋﹚﹫﹉ را︨️

ا﹡︖︀م ر﹞︤﹎︢اری ،ر﹞︤﹎︪︀ ﹩و ا﹡︡ام از ︵︣﹅
﹞﹠﹢ی ﹡︣م ا﹁︤ار ︎︀رس
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راهحلهای مبتنی بر فنآوریهای نوین رمزنگاری
سامانه محاسبات چند طرفه امن

بســیار اتفــاق میافتــد کــه چنــد نهــاد یــا ســازمان بخواهند بــا هــدف همکاری

فیمابیــن و بــه قصــد اتخــاذ تصمیــم یــا اجــرای برنامــه مشــترک اجرایــی ،از
مجمــوع دادههــای متعلــق بــه هــر یــک اســتفاده کننــد .در چنیــن مواقعــی

معمــوال بــا دو موضــوع مهــم ســروکار داریــم .نخســت ضــرورت اســتفاده از
دادههــای یکدیگــر و دوم حفــظ حریــم خصوصــی ذینفعــان ،کــه هــر دو بســیار
مهــم بــوده و راهحلهــای مبتنــی بــر فنآوریهــای نویــن رمزنــگاری پاســخی

بــه ایــن نیازمنــدی اســت.

در واقــع ایــن راهحلهــا ایــن امــکان را فراهــم میکننــد تــا هریــک از

طرفهــای درگیــر ،اطالعــات و دادههــای خــود را در یــک ســامانه وارد نمــوده

و در نهایــت نتیجــه محاســبات بــدون آنکــه دادههــای هــر یــک از طرفهــا بــرای
یکدیگــر افشــا شــود ،بــه دســت آیــد .در ایــن ســامانه بــا اســتفاده از جدیدترین

روشهــای رمزنــگاری تمهیداتــی در نظــر گرفتــه شــده کــه دادههــای محرمانــه

طرفیــن حتــی بــرای مدیــران ســامانه نیــز افشــا نشــود.
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 .1رمزگذاری اطالعات از طرف کالینت و ارسال به سامانه

 .2پردازش و تحلیل داده ها در سامانه بدون نیاز به رمزگشایی

 .3ارسال نتایج رمز شده به کالینت
 .4رمزگشــایی و مشــاهده نتایــج در
ســمت کالینــت

کاربردها
ارزیابی درآمدها ،هزینهها و عملکرد یک شرکت و مقایسه با دیگر رقبای
همصنف با حفظ محرمانگی
استخراج اطالعات آماری و تحلیلی با استفاده از مجموع دادههای چندین
سازمان مستقل بدون افشای اطالعات
مقایسه لیستهای سیاه دو یا چند مرکز امنیتی و استخراج اشتراکات آنها با
حفظ حریم خصوصی
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راد
رمز کننده امن داده

راد یــک نمونــه فلــش امــن میباشــد کــه بــا طراحــی منحصــر بــه فــرد،

امــکان ذخیــره امــن اطالعــات را بــر روی ایــن نــوع رســانه قابلحمــل فراهــم

مینمایــد .بــا اتصــال فلــش بــه سیســتم و اجــرای نرمافــزار مربوطــه از روی

فلــش ،بخشــی از فضــای فلــش بــه صــورت رمزشــده در اختیــار کاربــر قــرار
میگیــرد و کاربــر میتوانــد اطالعــات محرمانــه خــود را بــه راحتــی در آن

ذخیــره نمایــد .بــا اســتفاده از نرمافــزار راد کاربــر میتوانــد اطالعــات محرمانــه
خــود را بــا اطمینــان خاطــر ،همــه جــا بــه همــراه داشــته باشــد.
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