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وه دوران گر
يــن مجموعــه شــرکت های دانــش بنیــان مــی باشــد، کــه بــا هــدف ارائــه محصــوالت و خدمــات  وه دوران يکــی از موفق تر گــر
آن  تاســیس  از  ســال   20 از  بیــش  کــه  وه  گــر ايــن  اســت.  گرديــده  تاســیس  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  زمینــه  در   متنــوع 
وز دنیــا، فعالیــت گســترده ای در زمینــه تولیــد و ارائــه نــرم افــزار و  مــی گــذرد بــا ســاماندهی کادری450 نفــره و  بهره گیــری از دانــش ر
وه ERP, Security, Network, Telephony, Portal دارد.حضــور پنــج تیــم تولیــد،  تجهیــزات و خدمــات تخصصــی در چارچــوب 5 گــر
وه و همــکاری نزديــک بــا شــرکت هــای معتبــر  بیــن المللــی،  تــوان فنــی و  رگانــی و آموزشــی در قالــب يــک گــر فنــی، سیســتمی، باز

ده اســت. رگ ملــی فراهــم نمــو وژه هــای بــز وه در زمینــه اجــرای پــر اجرایــی باالیــی را بــرای ايــن گــر

وه دوران برخی از افتخارات گر
ياست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان   منتخب معاونت علمی و فناوری ر

وژه امنیت اطالعات کشور ين پر رگتر   مجری بز
وژه ERP داخلی کشور ين پر رگتر   مجری بز

ISO27001 دارای گواهینامه بین المللی  
ISO9001 دارای گواهینامه بین المللی  

  دارای رتبــه يــک از شــورايعالی انفورماتیــک کشــور در 7 رشــته مختلــف: نــرم افــزار، شــبکه، امنیــت، مشــاوره، پشــتیبانی، آمــوزش و 
MainFrame وهــش و غیــر پژ

زيابی امنیتی، امنیت فیزيکی و ...   دارای رتبه يک از سازمان فناوری اطالعات ايران، در حوزه مشاوره و استقرار ISMS، ار
  دريافت برترين لوح و تنديس در جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات سالهای 90، 92، 93،  95و 96 

ين سازمان های کشور والهای بومی )DSGate(، نصب شده در حساس تر ين فاير   تولید کننده يکی از قوی تر
  تولید کننده اولین IPS 40G پهنای باند اينترنت 

ين شرکت در زمینه ارائه تجهیزات امنیتی خارجی با اليسنس و گارانتی معتبر   برتر
  عضو  بانک اطالعاتی صادر کنندگان کشور و اتحاديه صادرکنندگان نرم افزار

يت جهادی کشور يده مدير جهادی از سومین همايش مدير يافت لوح و تنديس برگز   در
  دارای بیش از 3500 مشتری در 550 شهرستان کشور و دهها کشور خارجی

يان وز به مشتر   دارای بیش از 20 پارتنر خارجی برای ارائه راه حلهای به ر
  حضور در بیش از 10 دوره مختلف در نمايشگاههای Cebit کشور آلمان  و Gitex دبی 

  حضور مستمر در بیش از 70 نمايشگاه معتبر داخلی طی سالهای گذشته
  عضو سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور

ويس دهندگان اينترنت و اينترانت ل مصرف اينترنت برای سر نرم افزار کنتر

دستیار هوشمند مديران IT  جهت مديريت کامپیوترهای سازمانی

يت کاربران اينترنت سازمان ها راه حل جامع سخت افزاری و نرم افزاری جهت مدير

مشاوره، طراحی و پیاده سازی مرکز عملیات امنیت شبکه

ISO27001 مبتنی بر استاندارد ISMS مشاوره، طراحی، پیاده سازی و آموزش

مشاوره، طراحی و پیاده سازی استاندارد امنیتی PCI DSS و الزامات شاپرک

مشاوره، طراحی و پیاده سازی راهکارهای ايمن سازی شبکه

مشاوره، طراحی و پیاده سازی مرکز واکنش به حوادث امنیتی )گوهرهای سازمانی(

SOC

ISMS

وه دوران فهرست فعالیت های گر

عنوانحوزه

وس، IDS/IPS و ... ينگ، آنتی وير ولهای فیلتر وال و ماژ يت يکپارچه  تهديدات )UTM( شامل فاير سیستم سخت افزاری مدير

ذ سیستم سخت افزاری پیشگیری و تشخیص نفو
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SOC يت رخدادهای امنیتی جهت مراکز راه حل جامع نرم افزاری و سخت افزاری مدير

مشاوره، طراحی و پیاده سازی راهکارهای ايمن سازی شبکه های صنعتی

ينگ تجهیزات شبکه های کامپیوتری و شبکه های صنعتی )نسل جديد سیستم NOC دوران( سیستم مانیتور

ذپذيری ذگران و ارائه گزارشات نفو ذپذيری سازمانها با استفاده از شبیه سازی حمالت واقعی نفو آزمون نفو

مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات و پیاده سازی راهکارهای مجازی سازی

ينگ شبکه برای شناسایی و رفع مشکالت شبکه طراحی و پیاده سازی مرکز عملیات شبکه جهت مانیتور

مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات و پیاده سازی راهکارهای رايانش ابری

ISMS   يت و نگهداری سیستم نرم افزاری و سخت افزاری مدير

مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی مراکز داده

وه دوران رگ دنیا با اليسنس معتبر و گارانتی گر تامین تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری بیش از 30 برند بز

برگزاری دوره های فوق تخصصی در حوزه ICT در داخل و خارج از کشور

يت ، گزارشات تحلیلی ، گزارش ساز پیشرفته ، شاخصهای عملکرد کلیدی داشبورد مدير

نرم افزار جامع تحت وب، راهکاری مناسب در راستای استراتژی عرضه
ونیکی، ارائه محتوا و منابع اطالعاتی تحت بستری يکپارچه و استاندارد سازی شده  خدمات الکتر

دجه ، قیمت تمام شده(  يافت و پرداخت ، حسابداری انبار، بو وه سیستمهای مالی )حسابداري، در گر
يد و تدارکات، مناقصات، اموال ، مزايدات، قراردادها، حمل و نقل (  يت کاال،  انبار، خر وه سیستم های پشتیبانی )مدير گر

وش(  وش ، قراردادهای فر وش ، خدمات پس از فر يابی ، فر يان ، بازار وه سیستمهای CRM  )مشتر گر
يت،  ينی، جذب و استخدام،  حضور و غیاب، مرخصی، مامور وه سیستمهای منابع انسانی )اطالعات پرسنلی، تشکیالت، احکام کارگز گر

 )HSE  ،زشیابی کارکنان، آموزش، خدمات رفاهی، خدمات درمانی ، نظام پیشنهادات حقوق و دستمزد، ار
وه سیستمهای نگهداری و تعمیرات )نت پیشگیرانه)PM(  ، نت اضطراری)EM(  ، نت اصالحی )CM(  ، نت فرصتی )OM( ، نت مبتنی بر  گر

يشه ای عیوب (  شرايط )CBM( ، کالیبراسیون ، تحلیل ر
ينگ صنعتی(  ل کیفیت ، مانیتور يزی احتیاجات مواد ، کنتر يت تولید ، برنامه ر يت تولید )مدير وه سیستمهای مدير گر

يت جلسات و قرارها ، کتابخانه (  يت مستندات ، مدير وه سیستمهای اتوماسیون اداری )کارتابل ، دبیرخانه ، مدير گر
وه سیستمهای امالک و مستغالت )امالک و مستغالت ، قراردادهای اجاره ، حفاظت ، امور ثبتی ، صدور قبض(  گر

يت کارها و تايم شیت ، اسکرام(  وژه ، مدير وژه ، حسابداری پر يت پر وژه )مدير يت پر وه سیستمهای مدير گر
وه سیستمهای حقوقی )امور حقوقی ، اجرای احکام ، قراردادها(  گر

يرساخت، سیستم فرم ساز( يرساختی )سیستم BPMS ، سیستم گردش کار، سیستم ز وه سیستمهای ز گر
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وز جهانی امنیت و تخصص بومی با امکانات ر
يــت يکپارچــه تهديــدات )DSGate( بــا هــدف مقابلــه بــا انــواع تهديدهــای شــبکه و محافظــت از اطالعــات و خدمــات  محصــول مدير
ويس هــای امنیتــی مــورد نیــاز بــرای امــن ســازی شــبکه را بــه صــورت يکپارچــه  ســازمان طراحــی شــده اســت. ايــن محصــول کلیــه ســر

و بــا کارایــی بــاال ارائــه مــی نمايــد.
يــت ترافیــک و اولويت بنــدی تمامــی برنامه هــای  ل و مدير محصــول DSGate بعنــوان يــک Next Generation Firewall توانایــی کنتــر
ل ترافیــک توســط نــام کاربــری،  کاربــردی در اليــه Application را ارائــه می دهــد و بــا اســتفاده از امکانــات User Identity عــالوه بــر کنتــر
ول هــای امنیتــی  در تمامــی گزارشــات امنیتــی و مصرفــی، از نــام کاربــری نیــز اســتفاده مــی کنــد. ايــن امکانــات در کنــار ســاير مــاژ

شــفافیت کاملــی از محتــوای تبــادل يافتــه ارائــه مــی دهــد.
بــی بــا ســاير محصــوالت امنیتــی طــراز اول  محصــول کامــاًل بومــی DSGate بــا پشــتوانه ســالها کار تحقیقاتــی و برنامــه نويســی و کار تجر
يوها و پیــاده ســازی آن هــا در  بیــات و ســنار خارجــی در شــرکت داده پــردازان دوران تولیــد گرديــده کــه بــکار بســتن تمامــی  ايــن تجر
يــن میــزان رضايت منــدی از جهــات  تر DSGate، ســبب شــده تــا ايــن محصــول در شــرکتها و ســازمان هایــی کــه نصــب شــده دارای باال
دن میــزان تــوان پردازشــی و در نهايــت خدمــات پشــتیبانی ،نگهــداری و آموزشــی  ويژگی هــای محصــول، قابلیــت پايــداری، بــاال بــو

محصــول باشــد.

Multiple ISP Gateway Load balancing &Failover
دکار، قابلیــت ســنجش میــزان  یــع بــار بــه صــورت خــو دارای چنديــن متــد توز
وش  ر چنديــن  و  آن  اســاس  بــر  شــبکه  وضعیــت  تغییــر  و   Session ترافیــک، 
وز قطعــی  يــن در زمــان بــر وش هــای جايگز ــی لینــک و اعمــال ر تشــخیص خراب

ويس. لینــک يــا ســر

Traffic Shaping policies by organization charts
يــت پهنــای بانــد بــه صــورت سلســله مراتبــی )منطبــق بــا چــارت ســازمانی(  مدير
انعطــاف  کاربــردی.  هــای  برنامــه  و  وه  گــر کاربــر،  ازاء  بــه  گارانتــی  يــف  تعر و 
يــت پهنــای بانــد بــرای ترافیــک  يــف انــواع مــدل هــای مدير پذيــری بــاال در تعر

وجــی. خر و  دی  و ور

Active Directory Single Sign-On  (SSO)
 Logoff و login دکار قابلیــت Syncشــدن بــا Active Directory و تشــخیص خــو
کــردن کاربــران و در نتیجــه عــدم نیــاز کاربــران بــه اعتبارســنجی مجــدد در حیــن 

اســتفاده از اينترنــت.

Content Audit
ل و ذخیــره کلیــه  رســی کلیــه محتــوای عبــوری از DSGate و توانایــی کنتــر باز

يــف شــده. محتــوای عبــوری، منطبــق بــر الگــوی تعر

NetFlow Generator
Rule هــای  بــر  يــا قســمتی از آن مبتنــی  NetFlow کل ترافیــک  امــکان ارســال 

IPFIX و   V5 ، V9 اســتاندارهای  از  پشــتیبانی  همچنیــن  شــده.  يــف  تعر

Standard and non-standard encryption algorithm
يتمهــای  يتمهــای رمــز نــگاری بومــی در کنــار تمامــی الگور امــکان اســتفاده از الگور

رمزنــگاری اســتاندارد .
  Fully integrated Unified Threat Management (UTM)
ول هــاي يــک UTM امنیتــی جامــع، بهمــراه ســازگاری کامــل  شــامل کلیــه مــاژ
رســی پکــت هــا را توســط تمامــی موتورهــای داخلــی  ــا يکديگــر کــه بر ول هــا ب ماژ

ــر مــی کنــد. بطــور مــوازی امــکان پذي

Next Generation Firewall : Application Control
ل دسترســی بــه نــرم افزارهــا در اليــه 7 شــبکه بــا اســتفاده از  يــت و کنتــر مدير
وه و  يــف لیســت برنامــه هــای مجــاز بــه ازاء هــر گــر ــوژی DPI و امــکان تعر تکنول

وری. د کــردن ســاير برنامــه هــای کاربــردی و غیــر اداری و غیــر ضــر مســدو

Next Generation Firewall : User Control
ــام  ــر اســاس ن ل دسترســی و تشــخیص هويــت ترافیــک ب اعتبــار ســنجی، کنتــر

ــام کاربــری . ــا ن ــار گزارشــات و Log کامــل ب کاربــری در کن

Next Generation Firewall : Content Management
يــت و آشکارســازی محتــوای تبــادل يافتــه توســط کلیــه کاربــران،  ل، مدير کنتــر

ديت در ارسال محتوا، فايلها و اسناد.    يف محدو تعر

Application intelligence and control
هــای  برنامــه  تمامــي  بانــد  پهنــای  يــت  و مدير ترافیــک  يــت  و مدير ل  کنتــر توانایــی 
وه هــای کاری يــف White List بــرای گــر کاربــردی در اليــه Application و توانایــی تعر

DSGate
Douran Secure Gate
(DSGate) يــت يکپارچــه تهديــدات مدیر
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DSGate ویژگی های کلیدی
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وال فایر
Deep Packet Inspection با قابلیت )Stateful( عملکرد حالتمند  

DSGateول های   پشتیبانی از قواعد به صورت شیء گرا و يکپارچه با ديگر ماژ
وه های کاربری ل میزان ترافیک مصرفی کاربران و گر   کنتر

IP به ازای هر Session ل تعداد و سايز   کنتر
  امکان تصديق اصالت بر اساس نام کاربر ی

Radius و Active Directory مبتنی بر ،)Local(يف کاربر بصورت محلی   تعر
Single Sign-on بر اساس مکانیزم Login دسترسی به همه منابع شبکه با يکبار  

ل دسترسی بر اساس کشور مبدأ / مقصد و ارائه گزارش آماری   کنتر
Dos/DDos محافظت در مقابل حمالت  

 Application Firewall
ــر الگــو  ــی ب ــردی مبتن وتــکل و صدهــا برنامــه کارب   شناســایی بیــش از صــد پر

 Heuristic رفتــار برنامــه و  ،)Pattern-based(
يــف شــده  ــر اســاس قــواد تعر   تشــخیص برنامــه هــای کاربــردی ناشــناخته ب

وی آنهــا ل ر ــر و اعمــال کنتــر توســط کارب
يف الگوی دلخواه برای شناسایی برنامه های اختصاصی سازمان   قابلیت تعر

  اولويت بندی پهنای باند برای برنامه های حیاتی
وی برنامه های کاربردی ينگ معکوس ر   قابلیت فیلتر

(VPN)شبکه خصوصی مجازی
PPTP, SSL VPN, GRE, IPIP, IPSecوتکل های   پشتیبانی از پر

)Link Encryptor( 2 در اليه VPNبرقراری  
)Site-to-Site VPN( امکان اتصال امن بین سازمانها و شعب بر بستر اينترنت  
يتم های بومی   پشتیبانی از سیستم های رمز استاندارد و امکان استفاده از الگور

(Bandwith Management) يت پهنای باند مدیر
يف قواعد به صورت سلسله مراتبی و بر اساس چارت سازمانی   امکان تعر

وه هــای کاربــری و قوانیــن  يــف میــزان پهنــای بانــد مجــاز بــرای کاربــر و گــر   تعر
Accounting سیســتم

يافت ترافیک يف قواعد جداگانه ارسال و در   امکان تعر
)Qos( قابلیت اولويت بندی اتصاالت  

يت پهنای باند نرم افزارهای مختلف   توانایی مدير

(IDS/IPS) تشخیض و پیشگیری از نفوذ
  طراحــی و پیــاده ســازی Engine بــه صــورت کامــال بومــی و بــدون اســتفاده از 

Open Source محصــوالت
  تشخیص و پیشگیری از بیش از 15000 حمله رايج در اليه های مختلف

  شناسایی مبتنی بر الگو و رفتار
 طبقه بندی حمالت بر اساس میزان حساسیت با امکان تغییر توسط کاربر

دکار و دستی وز رسانی بانک حمالت بصورت خو   بر
وتکل های ناهنجار   تشخیص و جلوگیری از ترافیک و پر

وس آنتی ویر
IMAP , POP3 , SMTP , FTP , HTTP وال شامل   اسکن ترافیک عبوری از فاير

رسی محتوای فايلهای فشرده و آرشیو   امکان بر
وسی و امکان مشاهده آنها   قرنطینه کردن فايلهای وير

يابی شبکه   کار به صورت Transparent و بی نیاز از تغییر مسیر

کوچک تا خیلی بزرگ   مدل های مختلف DSGate برای سازمان های 
محصوالت DSGate UTM برای پشتیبانی از تمامی مقیاس ها و نیازها طراحی و تولید گرديده اند.

)SOHO( سری محصوالت کوچک    
)Medium Size( سری محصوالت متوسط    

)Enterprise( رگ     سری محصوالت بز
)Career & ISP( رگ     سری محصوالت مراکز مخابراتی و خیلی بز

مدل های متنوع و متناسب با حجم شبکه

Career Class & ISP : بر اساس پهنای باند، Throughput و Session قابل ارائه می باشد.

مشخصات فوق متناسب با بروز رسانی محصوالت قابل تغییر خواهد بود.

ينگ فیلتر
  حاوی بانک اطالعاتی با میلیون ها سايت اينترنتی و ده ها دسته بندی مختلف

  قابلیت استفاده از ديتابیس ملی
Regular تشخیص کاراکترهای خاص و عبارات , URL-in-URL ينگ   فیلتر

تین و چند زبان زنده دنیا ينگ کلمات فارسی, ال   فیلتر
ل دسترســی بــر اســاس آن  يــف White list و Black list و کنتــر   قابلیــت تعر

Downloaderنــرم افزارهــای دن  شناســایی و غیرفعــال نمــو

رسی محتوا  پیشگیری از نشت اطالعات و باز
FTP و HTTP , SMTP , POP3برای DLP عملکرد  

د کپی آن توسط کاربر د و دانلو يافت فايل از مدير و جلوگیری از آپلو   در
د سازی فايل حاوی الگوی داده شده توسط مدير    شناسایی و محدو
يف شده توسط مدير يافتی توسط کاربر براساس الگوی تعر   ثبت محتوای در

Load Balancing & Failover
وی آنها یع بر ر وجی و توز   پشتیبانی از چندين لینک خر

يتم های مختلف یع بار براساس الگور   توز
وتکل های مختلف   تشخیص قطع شدن لینک بر اساس پر

  امکان ثبت قطع شدن لینک و تعیین قواعد خاص برای وضعیت قطعی لینک
دکار تنظیمات   تشخیص Fail Back و برگرداندن خو

سیستم الگ و گزارش گیری
ــه و تحلیــل ترافیــک شــبکه و  ي ــه منظــور تجز   پشــتیبانی از امــکان Net Flow ب

IPFIX پشــتیبانی از
وال و Session های آن وال فاير   امکان Log کامل ترافیک فاير

  تولیــد گزارشــات بــر اســاس میــزان عملکــرد هــر کاربــر، نــوع ترافیــک و نــرم افــزار هــای 
اســتفاده شــده

  گزارش سايت های بازديد شده و آمار برنامه های کاربردی توسط کاربر
  Log و گزارش کلیه حمالت شناسایی شده

قابلیت های عمومی
Bridge و NAT/Routeامکان نصب در حالتهای  

VLAN يف   پشتیبانی از استاندارد 802.1Q و امکان تعر
Policy-based Routing پشتیبانی از  

دکار و دستی کلیه بخش ها وز رسانی خو   بر
DHCP وتکل   پشتیبانی از پر

 

DSGate  قابلیت های فنی محصول
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ذ مبنتــی بــر تطبیــق الگــو ديگــر کارآمــدی کافــی را بــرای مقابلــه  والهــا و سیســتم هــای تشــخیص نفــو وشــهای ســنتی تامیــن امنیــت شــبکه ماننــد فاير اســتفاده از ر
وشــهای جديــد Evasion  بــه راحتــی از میــدان ديــد ايــن تجهیــزات گــذر مــی کننــد. بــا تهديــدات نســل جديــد نــدارد، تهديــدات نســل جديــد بــا بهــره بــردن از ر

د محتــوای مشــکوک  و وش هــای هوشــمند ، ترافیــک شــبکه را تحلیــل و از ور ذ DIPS ، بــا اســتفاده از ر نســل جديــد سیســتم تشــخیص و پیشــگیری از نفــو
ــه می دهــد.   ــه ارائ ــادل يافت ــوای تب ــات Next Generation IPS وضــوح باالیــی از محت ــا اســتفاده از امکان ــد و ب ــه داخــل شــبکه جلوگیــری می کن ده ب ــو و آل
وش مطابقــت الگــوی حمــالت، از تکنیک هــای آنالیــز رفتــار نیــز بــرای شناســایی رفتارهــای پرخطــر و غیــر عــادی  محصــول کامــاًل بومــی DIPS عــالوه بــر ر

و اســتفاده از DIPS در کنــار ســاير محصــوالت امنیتــی ماننــد UTM مــورد نیــاز اســت. اســتفاده مــی نمايــد. از اينــر

ویژگیهای کلیدی
  طراحــی و پیــاده ســازی Engine محصــول بــه صــورت کامــال بومــی و 

Open Source بــدون اســتفاده از
80Gbps قابلیت پردازش ترافیک تا  

وتــکل،  يــن حمــالت بــر اســاس تحلیــل پر   دفــاع در برابــر پیشــرفته تر
امضــاء، رفتــار و برنامــه هــای کاربــردی

وتــکل،    امــکان شناســایی رفتــار غیرمتعــارف )Anomaly( در ســطح پر
ترافیــک شــبکه و برنامه هــای کاربــردی

وش های محافظتی بسیار پیشرفته از اليه دو تا اليه هفت   ر
  امکان اتصال به انواع SIEM و بکارگیری در SOCها

وز رسانی داخلی بدون وابستگی به خارج از کشور   پشتیبانی و به ر
)Inline غیر( IDS يا  بصورت IPS )Inline( امکان نصب بصورت  

ویژگی های اختصاصی
  مقابله با طیف وسیعی از تهديدات

وش های مقابله با تهديدات   انعطاف پذيری در ر
 ثبت کلیه مشخصات حمله

دسازی آدرس مبدأ حمله   مسدو
دسازی آدرس مقصد حمله  مسدو

وتکل مربوطه   دسازی پورت و پر  مسدو
 URL دسازی  مسدو

دسازی يا Shape کردن کل ترافیک يک برنامه  مسدو
دن نشست  قطع نمو

 Shape کردن اتصال 
 Shape کردن کل ترافیک آدرس مبدأ حمله 

د کردن سرعت و تعداد اتصاالت   محدو
Tarpit و Honeypot ذگر با استفاده از يب نفو  ايجاد تله برای فر

  امکان تنظیمات وسیع شناسایی و پیشگیری
وتکل ها بصورت پیش فرض   شناسایی طیف وسیعی از برنامه ها و پر

 ارائه امضاها و الگوهای حمالت متناسب با رفتارهای مشکوک
يف انواع امضاها و الگوهای دلخواه توسط راهبر سیستم  تعر

د ين پارامترهای امضاها و الگوهای موجو  تغییر جزئی تر
سیاســت های       بــا  انطبــاق  و  شخصی ســازی  قابلیــت  دن  بــو دارا   

سیســتم راهبــر  مدنظــر  خــاص 
  سخت افزار و سیستم عامل ويژه

 سخت افزاری صنعتی و مخصوص تولید Appliance های امنیتی
  سیســتم عامــل بهینه ســازی شــده بــر اســاس ويژگی هــای مــورد نیــاز 

رگ و ترافیــک بــاال  بــرای ديتــا ســنترها، ســازمان های بــز
 DIPS در تولید DSGate بهره گیری از هسته محصول موفق  

  امنیت، قابلیت اطمینان، پايداری و کارآیی باال

ویژگی های کلی
  محافظــت در مقابــل تهديــدات پیشــرفته  و روشــهای گريــز از شناســایی 

)AntiEvasion(
ل برنامــه هــای کاربــردی )Application( و تصديــق    شناســایی و کنتــر

اصالــت ترافیــک بــر اســاس نــام کاربــری
دارها  و داشبوردهای امنیتی    ارائه انواع گزارش ها ,نمو

يت و گزارشگیری متمرکز    قابلیت مدير

 محافظت در برابر حمالت:

Buffer Overflow
Code Injection
Cross-Site Scripting
SQL Injection
DoS/DDos
Fragmented Attacks
Server-Cracking Protection
Backdoor Communication
Real-time Anti-Trojan and Anti-Phishing service

 Block Brute Force and Dictionary Attacks Targeting to Defeat
Server

 Malware Propagation Prevention and Anti Scanning
TCP Floods, UDP floods, ICMP floods, IGMP floods

برد موارد کار
  تجهیز مرکز عملیات امنیت سازمان 

  تجهیز مرکز داده سازمان
  محافظت از Gateway سازمان

ورها    محافظت از شبکه داخلی و سر
  محافظت از شعبه ها و شبکه گسترده سازمان

DIPS
Douran Intrusion Detection and Prevention System

D I P S ذ  نفــو ز  ا ی  گیــر جلو و  محصــول کامــاًل بومــی تشــخیص 
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DSVPN

و  منابــع  بــه  یع  ســر دسترســی  و  هــا  داده  گــذاری  اشــتراک  وزه  امــر
وری مــی باشــد کــه بــه لحــاظ مشــکالت  ورهای اطالعاتــی امــری ضــر ســر
بــاالی امنیتــی شــامل تضمیــن محرمانگــی، صحــت داده هــای تبــادل 
محصــول  گــردد.  نمــی  اســتفاده  ســازمانها  در  انــکار  عــدم  و  يافتــه 
DSVPN يــک محصــول کامــاًل بومــی بــه منظــور ايجــاد بســتر الزم بــرای 

تبــادل داده در شــبکه هــای ناايمــن میباشــد.
محصــول DSVPN بــه منظــور اتصــال امــن بیــن ســازمانها و شــعب آنهــا 
يتمهــای اســتاندارد و بومــی و بــا  در بســتر اينترنــت بــا اســتفاده از الگور
وتــکل VPN بــا تنظیمــات آســان و بــدون ايجــاد تغییــر  پشــتیبانی انــواع پر

در شــبکه نصــب مــی گــردد.
 

ویژگی های کلیدی
از  اســتفاده  و  کننــده  رمــز  جديــد  يتــم  الگور کــردن  اضافــه  امــکان   

سیســتم  مديــر  توســط  نظامــی  مراکــز  بومــی  يتم هــای  الگور
  رمز کردن کلیه اطالعات شبکه در اليه 2

  مجهــز بــه سیســتم تشــخیص هويــت جهــت شناســایی Deviceهــای 
مجــاز و غیــر مجــاز

  امکان شناسایی Device به سرقت رفته و از مدار خارج کردن آنها
يتــم هــای    امــکان پــاک کــردن تمامــی اطالعــات حســاس، کلیدهــا، الگور

وری رمــز و ... در مواقــع ضــر

يــزی    امــکان ارتبــاط بــا قفــل ســخت افــزاری )کــه توســط مديــر برنامــه ر
USB يــق د( از طر میشــو

وی سیســتم جهــت نگهــداری کلیدهــای  ر   اختصــاص يــک حافظــه بــر
رمــز کننــده هــا و ســاير اطالعــات امنیتــی و امــکان دسترســی مســتقیم 

ــه ــن حافظ ــه اي ــتم ب ــر سیس مدي
دن مکانیــزم احــراز هويــت رمزنــگاری و توافــق    امــکان اختصاصــی نمــو

کلیــد توســط مديــر سیســتم
  ارسال تمامی اطالعات بصورت رمز شده

يتم های رمز کننده   پشتیبانی از انواع الگور
وی چند تونل و تشخیض قطع شدن تونل  ر یع بار بر   پشتیبانی از توز
ويس و نرم افزار يت پهنای باند به ازاء کاربر، سر   اعمال قواعد مدير

برد موارد کار
1- رمزنگاری ارتباط مراکزی با داده های حساس

2- ايجــاد مســیر امــن بــرای انتقــال داده هــای دارای طبقــه بنــدی در 
مراکــز نظامــی و هســته ای 

3- سازمانها و شرکت هایی با شعب و دفاتر پراکنده
ســهولت  بدلیــل  پیچیــده  شــبکه ای  توپولــوژی  بــا  ســازمانهایی   -4

شــبکه در  قرارگیــری  

DSVPN
شــبکه فیــک  ا تر ه  کننــد مــز  ر  سیســتم 

9 DOURAN

ISPUtil
Multi-purpose Accounting/billing

و  اينترنت  دهندگان  ويس  سر برای  اينترنت  مصرف  ل  کنتر نرم افزار 
اينترانت

نصب شده در بیش از 1500 نقطه در داخل و خارج کشور
ICP, ISP, PAP, LAN :مناسب برای

 حالت های مختلف نرم افزار
Dialup Accounting )RADIUS, RAS, RRAS, ….(    

ADSL Accounting  
LAN Accounting  

IN Accounting  

 توانایي ها و امکانات نرم افزار

  Accounting يا حسابرسی کاربران
AAA جهت Radius وتکل   استفاده از پر

به  کردن  اضافه  و  ور  سر يک  مختص  پارامترهای  يف  تعر قابلیت   
ور و استفاده از  پارامترهای Radius جهت برقراری ارتباط بهتر با يک سر

قابلیتهای بهتر آنها
يف نماينده و دسته بندی کاربران بر حسب  نماينده   امکان تعر

VPN يت ارتباطات ل و مدير   قابلیت کنتر
يت میزان مصرف )حجم و زمان و شیفت کاري )جهت مراکزی    مدير

که چندين شیفت کاری دارند( و . . .(

سری  يك  از  کاربر  اتصال  عدم  يا  و  اتصال  کردن  د  محدو به  اجبار    
آدرسهای خاص در شبکه

  افزايش راندمان بیش از 200 % نسبت به نسخه قبل و همچنین پذيرش 
باالی بصورت همزمان درخواست اتصال کاربران

تنظیم  و  نوشتن  و  خواندن  و   NetSuite دستگاه  به  اتصال  قابلیت   
ISPUtil یبا يکپارچه از داخل محیط کاربری امکانات به شکل تقر

  امکان استفاده از CallerID در مکانیزم تشخیص کاربر
Admin برای Batch امکانات مختلف برای انجام کارها به شکل  

 Web رابط 
Admin يت يکپارچه امکانات   مدير

 Online يت کاربران   مدير
يف / ويرايش/ حذف کاربر و  يت کل سیستم Accounting ) تعر   مدير

ويس . . .( سر
ويس کاربران يت وضعیت سر   مدير

  گزارشهای آماری
ينگ و گزارش گیری از کاربران براي میزان مصرف، دسترسی    مانیتور
باند  پهنای  میزان  و  وتکل ها  پر به  دسترسی  باند،  پهنای   ، سايتها  به 

مصرفی برای هر کاربر
  ساخت داشبورد های متنوع مدير سیستم

 Export  گزارشات در قالبهای مختلف از قبیل PDF و DOC و XML و 
HTML

و دهها امکان ديگر که می توانید در سايت دوران مشاهده نمایید.
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DOURAN
Desktop Suite

يــت وضعیــت آنهــا بــه صــورت متمرکــز کــه عــالوه بــر هشــدارهای هوشــمند وقایــع بــه  ويکــرد پايــش مــداوم سیســتمها و مدير نــرم افــزار جامــع بومــی بــا ر
جســتجوی دائــم سیســتمهای جديــد نیــز میپــردازد و همچنیــن میتــوان بــه وســیله آن گزارشــهای متنوعــی را از داراییهــای IT کســب نماییــد. پشــتیبان 

گیــری متمرکــز و هوشــمند از ديگــر قابلیتهــای ايــن محصــول اســت.
وس بــا قابلیــت جلوگیــری از تهديــدات پیشــرفته و دفــاع در مقابــل بدافزارهای  ول EndPoint Security  بــا اســتفاده ازآنتــی ويــر دن مــاژ در صــورت فعــال بــو
وت کیــت  يــن حمــالت کــه از اقدامــات امنیتــی ســنتی ماننــد ر ورها اســت. ايــن محصــول در برابــر پیچیــده تر ناخواســته در سیســتم هــای کامپیوتــری و ســر
هــا، spyware هــا و حمــالت Zero-day فــرار مــی کننــد محافظــت مــی کنــد. عــالوه بــر آن ايــن محصــول دوران از حمــالت هدفمنــد و حمــالت ناشــناخته 

دکار رفتــار برنامــه هــای کاربــردی و ارتباطــات شــبکه ای را جهــت کشــف فعالیــت هــای مشــکوک تحلیــل مــی کنــد.  محافظــت مــی کنــد و بطــور خــو
وی سیســتم ســازمانی بــه صــورت نامحســوس عملیــات  ل شــده و همچنیــن يــک Agent بــر ر يــت هوشــمند کنتــر تمامــی ايــن کارهــا بــه وســیله کنســول مدير

ل مینمايد. را کنتــر
برخی از ویژگی های اصلی این محصول شامل

دستیار هوشمند مدیران IT  جهت مدیريت کامپیوترهای سازمانی

ولها   کنسول يکپارچه و در برگیرنده تمام ماژ
  جســتجوی مــداوم شــبکه بــرای يافتــن سیســتمهای جديــد بــا چنديــن 

يتــم الگور
ينگ آنالين وضعیت سیستمهای کاربران   مانیتور

يتی از راه دور   اعمال تغییرات مدير
  ضبط وقايق ثبت شده در يک کامپیوتر

نــا    يادگیــری فعالیــت کاربــر و هشــدار هوشــمند تشــخیص فعالیــت 
متعــارف

ين پهنای باند و پردازش در شبکه   جمع آوری اطالعات با کمتر
يابی امن   تهیه نسخه پشتیبان به صورت اتوماتیک و جستجو و باز

Encrypted SSL ارتباط کامل امن و کد شده بر پايه  

عمده قابلیت های Desktop Suite دوران
ــر پايــه چنديــن تکنیــک مختلــف جهــت کشــف    پايــش مــداوم شــبکه ب

سیســتم هــای جديــد
اتصال به اکتیو دايرکتوری

CPU, Memory,Network Usage, Uptime نمايش لحظه ای
وه ايجاد پیکربندی و سطح دسترسی های خاص به هر گر

يف برنامه های مجاز و غیر مجار تعر

وسس در حال اجرا اسخراج بیش از 20 جرء از اطالعات يک پر
ور وههای مختلف در سر ايجاد گر

 USB Tracking  Running ، نمايــش لحظــه ای وضعیــت هــارد ديســک
,Processes

وش محتوی و پسوند امکان تشخیص به ر
تشخیص بیش از 400 نوع فايل بر اساس محتوی

امــکان تشــخیص انتشــار يــک Certificate و يــک يــا برنامــه اجرایــی بعــد 
از آنالیــز اطالعــات

نمايش فعالیت رخ داده در يک مسیر اشتراکی
Health Profiler وفايل هوشمند سالمتی رفتار کاربر يا پر

انــواع هشــدارهای فعــال )اتصــال USB، تغییــر در وضعیــت کارت شــبکه 
، ايجــاد کاربــر جديــد ، رفتــن بــه SafeMode و ...(

يف شده فراوان يت اجرای Task های از پیش تعر مدير
پالگینهای متعدد در کاوش وقایع و رخداد

کلیه ارتباطات به شکل Secure میباشد
R2 2008 SQL Server ذخیره اطالعات در قالب بانک اطالعات

یبا و استفاه از زبان فارسی و انگلیسی واسط کاربری ز
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Network Access Monitor ول ماژ
وی چــه  وســس و اينکــه در شــبکه بــر ر   امــکان مانیتــور کــردن يــک پر

وتکلــی بــا چــه مبــدا و مقصــدی در ارتبــاط اســت پر
ــه  وســس و ارســال ب وتــکل و مبــدا و مقصــد و پر جمــع آوری وضعیــت پر

ور جهــت آنالیــز ســر
وی يــک کامپیوتــر تقاضــا میگــردد  جمــع آوری کلیــه ارتباطــات http کــه از ر
ور جهــت نتیجــه گیــری و گــزارش کارکــرد  و آنالیــز آن و ارســال بــه ســر

پرســنل )هــوش ســازمانی(
Application Control امکان ارتباط با

وتکل خاص رسی و آنالیز يک پر امکان سفارشی کردن بر

Network Access Monitor ول ماژ
وی    امــکان مانیتــور کــردن کلیــه ســخت افزارهــای نصــب شــده بــر ر

يــک سیســتم
وی سخت افزارها امکان انديس گزاری بر ر

استخراج کلیه اطالعات مربوط به سخت افزارها
د رسی وضعیت موجو ور جهت بر ارسال کلیه اطالعات به سر

رســی گــزارش ســخت افــزار يــک کامپیوتــر بــرای تشــخیص  امــکان بر
تعويــض و يــا ســرقت ســخت افــزار

و تشــخیص  زمانــی خــاص  بــازه  در  افــزار  يــک ســخت   Trace امــکان 
و کــم شــدن قطعــات اضافــه 

EndPoint Security ول ماژ
وی کامپیوترها رسی  و اجازه اجرای نرم افزارهای گوناگون بر ر   بر

دن اتصالهــای دســتگاهها مختلــف بــه  رســی مجــاز / عــدم مجــاز بــو بر
USB کامپیوترهــا ماننــد

تصديق Certificate های نصب شده و استفاده از آنها
د  ــه کامپیوترهــای موجــو ــر جهــت دسترســی ب تصديــق هويــت يــک کارب

ــبکه در ش
د بد افزارها و کشف گسترش آنها رسی وجو بر

Application Control
استفاده از چندين Engine و قابلیت افزايش آن

)Polymorphic( يختی تکنیک خاص جهت آنالیز و تشخیص چند ر
يــف و اســتفاده از قوانینی  يــف اشــیاء گوناگــون بــه منظــور تعر امــکان تعر

ولهــا کار میکنند. وی ماژ کــه بــر ر
 USB ، File/Folder ،Process  ، File Extention ، Time اشــیاء 

Schedule  ، Vendor Certificate ، WinRegister Key
يف دسته بندی های گوناگون از برنامه ها تعر
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  پشتیبانی از ايجاد لیست های پويا و بکارگیری آنها در موتور تحلیل گر
انجــام  و  امــکان زمانبنــدی و ســطح بندی  بــا  انــواع هشــدار  ارســال    

اصالحــی عملیــات  دکار  خــو
  انجــام انــواع اکشــن اتوماتیــک در صــورت رســیدن بــه شــرايط از پیــش 

تعیین شــده
وی آنها گها برای مدت طوالنی و گزارش گیری ر   ذخیره سازی ال

ياد    پشتیبانی از حجم بسیار باالی الگ با EPS های بسیار ز
يتــی متنــوع جهــت کارشناســان و مديــران  بــا امــکان    داشــبوردهای مدير

ســاخت داشــبورد جديد
  گزارشات تحلیلی و پويای متنوع جهت تحلیل اطالعات

 ORACLE  امکان بکارگیری ديتابیس  

 SIEM
D O U R A N  S I E M
يت رخدادهای امنیتی دوران سیستم مدیر

يــه و تحلیــل بالدرنــگ داده هــای امنیتــی بــرای مقابلــه بــا تهديدهــای داخلــی  يــت عملیــات مراکــز SOC و بــه جهــت تجز سیســتم SIEM دوران، بــرای مدير
وی داده هــای ابزارهــا ، نــرم افزارهــا و  و خارجــی تولیــد شــده اســت، همچنیــن وظیفــه ايــن سیســتم جمــع آوری، ذخیــره ســازی، تحلیــل و گــزارش ر

 برنامه های کاربردی سازمانها برای پاسخ به حوادث، پیگیری قانونی و تنظیم مجدد قوانین تطبیقی می باشد.
يافــت کــرده و بصــورت بالدرنــگ آنهــا را  وی کلیــه تجهیــزات و نــرم افزارهــای ســازمان، تمامــی رخدادهــا را در ايــن سیســتم، بــا ايجــاد يــک چتــر  امنیتــی ر
نرمــال ســازی کــرده و جهــت تشــخیص رخدادهــای بهــم پیوســته ی غیرمعمــول، آنهــا را بــه موتــور تحلیــل گــر  ارســال مــی کنــد. موتــور تحلیلگــر دوران بــا 
يســک، بالفاصلــه آن  کمــک پايــگاه دانــش قــوی، بصــورت بالدرنــگ فعالیتهــای مشــکوک را تشــخیص داده و پــس از اولويــت بنــدی و تشــخیص میــزان ر
يشــه يابــی  را گــزارش مــی نمايــد. از ويژگیهــای سیســتم SIEM دوران ارتبــاط بــی واســطه بــا سیســتم Service Desk دوران مــی باشــد کــه ايــن حــوادث را ر

وری و در ادامــه حــل دايمــی مشــکل را انجــام مــی دهــد. کــرده و اقدامــات موقــت ضــر

 امکانات:
وتکل های متنوع مانند Syslog، WMI، SSH ، Telnet و ... يافت الگ با پر   در

يافــت اطالعــات ترافیــک شــبکه بــا Net Flow و ثبــت، گــزارش  گیــری    در
و اســتفاده از آن در موتــور تحلیل گــر

يافــت اطالعــات  ينــگ دوران جهــت در   امــکان ارتبــاط بــا سیســتم مانیتور
ينــگ تجهیــزات و اســتفاده از آن در موتــور تحلیل گــر مانیتور

ورهای    رمزگــذاری و فشــرده ســازی انتقــال اطالعــات بیــن تجهیــزات و ســر
يافت الگ در

  تشــخیص الگ هــای تجهیــزات متنــوع و تبديــل بــه فرمــت اســتاندارد و 
يکســان ســازی شــده

يوهای مختلــف حمــالت،  ــرای تشــخیص ســنار   پايــگاه دانــش قــوی ب
یهــا و هــر نــوع اتفــاق ناخوشــايند در سســیتم هــا خرابکار

يوهای جديــد بــه پايــگاه دانــش جهــت    امــکان اضافــه کــردن ســنار
مقابلــه بــا تهديدهــای جديــد بصــورت ترکیبــی از قوانیــن و شــرايط بــر 

تجهیــزات مختلــف  هــای  داده  وی  ر
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NetSuite 
بران سازمانی يت دسترسی به اينترنت و پهنای باند اينترنت کار سیستم مدیر

يــت دسترســی  محصــول NetSuite بــا هــدف تامیــن امنیــت شــبکه و مدير
 Transparent و بــه صــورت Captive Portal وش کاربــران بــه اينترنــت بــا ر
 Monitoring ديتهــای از قبیــل زمان، حجم، پهنــای باند و و اعمــال محدو

فعالیــت کاربــران طراحــی و ســاخته شــده اســت.

NetSuite ویژگی های اختصاصی
MikroTik عدم نیاز به محصوالت خارجی ديگر مانند  

و کاربــری  نــام   ،Mac، IP آدرس  اســاس  بــر  دسترســی  ل  کنتــر  
وه های کاری گر

اســاس  بــر  و  مراتبــی  سلســله  صــورت  بــه  بانــد  پهنــای  يــت  مدير  
چارت سازمانی

نــام   ،IP ازاء  بــه  بانــد  maximum پهنــای  و  يــف گارانتــی  امــکان تعر   
reseller و  وه  گــر کاربــری، 

وی چندين لینک مختلف  یع بار بر ر   توز
دن لینک   تشخیص Fail شدن لینک و نمايش صفحه قطع بو

بــه محــض    نمايــش آمــاری میــزان اســتفاده و باقیمانــده هــر کاربــر 
اتصــال

ــا  ــد اتمــام زمــان ي ــه اينترنــت مانن ــر ب   نمايــش دلیــل عــدم اتصــال کارب
حجــم 

ssl  )HTTPS( امنیت باال هنگام اعتبار سنجی با استفاده از  
  ثبت آدرس mac تمامی کاربران

وه، reseller و    امکانــات Source routing بــر اســاس نــام کاربــری، گــر
Domain Controller اطالعــات 

رگ  يــت متمرکــز چنديــن NetSuite ) ايــده آل بــرای ســازمانهای بــز   مدير
) IT دارای چنديــن ســاختمان و يــک مديــر

د )اعتبار سنجی(  و   سفارشی سازی صفحه ور
  امکانــات گزارشــگیری بــاال از اســتفاده کاربــران شــامل زمــان، پهنــای بانــد، 

ســايت هــای بازديــد شــده و کلمــات جســتجو شــده در موتورهــای جســتجو

ل  امکانات و توانایی های کنتر
ــا  ــر ب وتــکل تبــادل شــده يــک کارب   قابلیــت IP Analyzer جهــت ثبــت پر

وتــکل رســی پر شــبکه و بر
يــف  ل پهنــای بانــد مصرفــی توســط کاربــران و قابلیــت تعر   امــکان کنتــر
قوانیــن مختلــف جهــت اســتفاده  بهینــه از پهنــای بانــد بــه همــراه امــکان 

يــف قوانیــن سلســله مراتبــی تعر
وی  ر بــر  کاربــر  توســط  شــده  مشــاهده  لینکهــای  يافــت  در قابلیــت    
سیســتم Log Analyser و تبديــل اطالعــات جهــت تولیــد گــزارش مناســب

ــر اســاس قوانیــن  ــه Yahoo Messenger ب ل دسترســی  ب   قابلیــت کنتــر
)ID يــف شــده )حتــی بــر اســاس نــام تعر

 Signature بســتن  همچنیــن  و  مختلــف   File Type بســتن  قابلیــت    
هایــی کــه مديــر شــبکه میتوانــد بــه شــکل Manual وارد سیســتم نمايــد.

از درخواســت  بعــد  يــک کاربــر  امــکان نمايــش دلیــل عــدم اتصــال    
قطــع شــدن و  اتصــال 

و   DNS و   Accounting هــای  ويس  ســر وی  ر بــر   Failover امــکان    
اينترنــت( دن  بــو )فعــال   System

بــه  اتصــال  تشــخیص  جهــت  سیســتم  وی  ر بــر   Failover قابلیــت     
اينترنــت و همچنیــن اتصــال بــه Accounting Server و نیــز تشــخیص 

بــه حالــت اولیــه FailBack و برگشــت 
ــادل  ــران و تب ــردن کارب ــت Login ک ــکل HTTPS جه وت ــتیبانی از پر   پش

کلمــه عبــور کــد شــده
وجی اينترنت(   قابلیت Source Routing  )امکان استفاده از چند خر

DynamicNAT و StaticNAT يف   قابلیت تعر
وی چندين لینک اينترنت یع بار ر   قابلیت  توز

تعــداد  يــت  مدير و  ل  کنتــر )جهــت   Session Management امــکان   
می شــوند( خــارج  و  وارد  کاربــران  ســمت  از  کــه  درخواســت هایی 

  قابلیــت High Availability : در ايــن حالــت جهــت اطمینــان از عملکــرد 
، دو دســتگاه بــه شــکل Master/Slave قــرار مــی گیــرد و همچنیــن امــکان 

د خواهــد داشــت. تشــخیص FailBack و برگشــت بــه حالــت اولیــه وجــو

بران Accounting يا حسابرسی کار
ــوس )Transparent( از  ــکل نامحس ــه ش ــران ب ــایی کارب ــت شناس   قابلی
ــه شــکل  ــا ب وتــکل LDAP و ي وی چنديــن Active Directory توســط پر ر

)Captive Portal( محســوس
)جهــت  کاری  شــیفت  و  زمــان  و  )حجــم  مصــرف  میــزان  يــت  مدير  

)  ... و  دارنــد(  کاری  شــیفت  چنديــن  کــه  مراکــزی 
د کــردن اتصــال و يــا عــدم اتصــال از يــک ســری    اجبــار بــه محــدو

شــبکه در  خــاص  هــای  آدرس 
  امکان اســتفاده از CallerID در مکانیزم تشــخیص کاربر و شناســایی 

MAC و IP يــق اتصال از طر

Web رابط
  قابلیــت ســاخت گــزارش دلخــواه و نمايــش گــزارش )در ســطح مديــر 

و کاربــر(
  قابلیــت گــزارش گرفتــن از ســايت هــای مشــاهده شــده )در ســطح مديــر 

و کاربر(
وتــکل تبــادل شــده و همچنیــن میــزان    قابلیــت گــزارش گرفتــن از نــوع پر

وتــکل )در ســطح مديــر و کاربــر( وی آن پر يافــت اطالعــات ر انتقــال و در
  قابلیــت گــزارش گرفتــن از کاربــران فعــال و وضعیــت فعلــی آنهــا از نظــر 

کارکــرد )در ســطح مديــر(
يتــی سیســتم و اتصــال    امــکان ســاخت داشــبوردهای متنــوع و مدير

گزارشــهای ســاخته شــده بــه آنهــا )در ســطح مديــر و کاربــر(
  امکان گزارش های آماری )در سطح مدير و کاربر(

رســی يــک کاربــر بــه صــورت آناليــن و مشــاهده ســايت هایی    قابلیــت بر
کــه در همــان لحظــه مشــاهده مــی کنــد )در ســطح مديــر(

  امــکان Export گزارشــات در قالبهــای مختلــف از قبیــل PDF و DOC و 
XML و HTML )در ســطح مديــر و کاربــر(
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ينگ دوران ودهنگام ، با مانیتور نظارت بموقع ، اقدام ز

NetAlive
DOURAN Monitoring System 

ينگ تجهیزات دوران سیستم مانیتور

يت فرايندهای تشخیص و تغییر در تجهیزات   امکان بکارگیری گردش کار و کارتابل جهت مدير
  سیســتم ارســال هشــدار بــا امــکان تعییــن نــوع هشــدار و طبقــه بنــدی و مرحلــه بنــدی ارســال شــامل هشــدارهای  پیــام کوتــاه، 

ينــدی راه دور، اجــرای دســتور خــاص ، ... ايمیــل، کارتابــل، ســاخت Incident، تغییــرات و پیکر
  انجام انواع اکشن اتوماتیک در صورت رسیدن به شرايط از پیش تعیین شده

Agent و يا بدون  Agent  امکان بکارگیری سیستم با استفاده از  
  امکان Categorize کردن مانیتورها و نتايج آنها

يف بازه های زمانی ثابت و متغیر برای مانیتورها   امکان تعر
دن موتور تحلیل گر بسیار قوی    دارا بو

يتی متنوع جهت کارشناسان و مديران  با امکان ساخت داشبورد جديد   داشبوردهای مدير
  گزارشات تحلیلی و پويای متنوع جهت تحلیل اطالعات

IT يت تجهیزات يت حوادث و مشکالت و همچنین مدير   ارتباط با ساير سیستم های دوران مانند  Service Desk جهت مدير
 ORACLE  امکان بکارگیری ديتابیس  

17 DOURAN

ده اســت  بــا گســترش بکارگیــری تجهیــزات و نــرم افزارهــای مختلــف در ســازمانها ، همــواره يکــی از مشــکالت راهبــران شــبکه هــا ايــن بــو
ــا هــدف بهینــه ســازی  ينــگ دوران، ب ــد. بديــن جهــت ، محصــول مانیتور ــه از صحــت عملکــرد ايــن تجهیــزات مطمئــن گردن کــه چگون

يرســاخت هــای فنــاوری اطالعــات تولیــد شــده اســت.  کارایــی و دســترس پذيــری ز
یع گلوگاههــا و قطــع شــدن ارتباطاتــی کــه اهــداف کلیــدی را تهديــد مــی کننــد يــاری  ينــگ دوران بــه شــما در شناســایی و رفــع ســر مانیتور

يــت نماییــد. مــی رســاند و شــما مــی توانیــد بــا اســتفاده از محصــوالت تکمیلــی ديگــر دوران مراحــل رفــع مشــکالت را نیــز مدير

برخی از امکانات مهم
وشهای مختلف   امکان تشخیص اتوماتیک تجهیزات شبکه  با ر

ن ها(، SSH ، Telnet ، WMI، ICMP و ... ژ ينگ مانند: SNMP )تمامی ور وتکل های کاربردی جهت مانیتور   پشتیبانی از انواع پر
ورها ، ... ورها ، میل سر ينگ برای مانیتور کردن ديتابیسها ، وب سر وشهای خاص مانیتور   پشتیبانی از انواع ر

ينگ تجهیزات صنعتی   امکان مانیتور
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DISMS
D O U R A N  I S M S 
ن ا ر و د  I S M S يت  یر مد سیســتم   
 

يــت امنیــت اطالعــات در ســازمان هــا تدويــن گرديــده اســت. ايــن  ISMS و ســری ISO 27000، اســتانداردی اســت کــه بــرای مدير
دن در يــک ســازمان يــا بخشــی از آن رعايــت شــده اســت يــا خیــر. در ايــن  اســتاندارد گواهــی مــی کنــد کــه آيــا تمامــی اصــول امــن بــو
وژه   وژه هــای متعــددی در ســازمانهای مختلــف اجــرا شــده اســت. امــا نکتــه مهــم اينســت کــه برقــراری امنیــت، يــک پــر خصــوص پــر
وال هــای امــن ســازی همیشــه برقــرار  د و در زمــان ديگــری بــه پايــان برســد بلکــه الزم اســت ر وع شــو نیســت کــه در يــک زمــان شــر
وال هــای آن را بــر عهــده دارد. يــت امــن ســازی و نگهــداری امــن يــک ســازمان و ر يــت ISMS دوران وظیفــه مدير باشــند. نــرم افــزار مدير

یرسیستمهای مهم نرم افزار ISMS دوران ز
  تحلیل شکاف

د در ســازمان در مقايســه بــا اســتانداردهای ارائــه شــده،  يابــی شــکاف هــای موجــو ز يــه، تحلیــل و ار تحلیــل شــکاف بــا اســتفاده از تجز
يــه و تحلیــل فاصلــه میــان وضعیــت کنونــی بــا وضعیــت مطلــوب در آينــده مــی پــردازد.  بــه تجز

يسک يت ر   مدیر
يســک در ســازمان، بهینــه ســازی امنیــت، و تطبیــق اتوماتیــک بــا اســتاندارد در ارتباطــش  يســک دوران بــه کاهــش ر يــت ر سیســتم مدير

بــا سیســتم تطبیــق پذيــری دوران، کمــک مــی کنــد.
  تطابق پذیری

يــف شــده در اســتاندارد را در ســازمان شــما  ايــن سیســتم تمامــی اقــدام هــای کنترلــی الزم را بــرای اطمینــان از تحقــق تمامــی مــوارد تعر
يابــی مشــخص، بــه صــورت  ز انجــام مــی دهــد. بــا کمــک سیســتم تطابــق پذيــری دوران مــی توانیــد نتايــج اقدامــات را در دوره هــای ار

د اطالعــات کنیــد. و اتوماتیــک و يــا در قالــب چــک لیســت هــای دســتی ور

امکانات اصلی این سیستم 
زش گذاری و دسته بندی آنها يت دارائی های سازمان، ار   مدير

يسک باال  يسکهای دارائیها و تشخیص دارائیهای با ر يت ر   مدير
يسک ها يت اقدامات الزم برای تقابل با ر   مدير

يسک آنها يت تغییرات در دارائی ها و محاسبه مجدد ر   مدير
ISO 27000 يت استانداردهای امنیتی سری   مدير

يسک يس ر   نمايش ماتر
يابــی سیســتم هــا و تطابــق پذيــری بــا اســتانداردها بــا امــکان  ز   امــکان ار

يابی ز يــف معیارهــای متفــاوت ار تعر
بــا  تطابــق  جهــت  اصالحــی  هــای  وال  ر بکارگیــری  و  ثبــت  امــکان    

اســتاندارد
يــف سیســتم هــا و نــرم افزارهــای کاربــردی جهــت ايجــاد    امــکان تعر
دکار بــا  وال هــای اصالحــی خــو يابــی و يــا ر ز دکار ار مکانیســم هــای خــو

يــف دســتورات راه دور امــکان تعر
  امکان ايجاد گزارش SOA  توسط سیستم

يــف معیارهــا مختلــف  يابــی دوران جهــت تعر ز   ارتبــاط بــا سیســتم ار
يابــی بــا بــازه هــای مختلــف  ز ار

دکار    امــکان ارتبــاط بــا سیســتم Service Desk  دوران جهــت تولیــد خــو
دکار  يشــه ای مشــکل و مکانیســم خــو رخــداد)Incident(، تحلیــل علــت ر

تولیــد مشــکل
هــای  آيتــم  رســی  بر جهــت  دوران  ينــگ  مانیتور سیســتم  بــا  ارتبــاط    
يســک بــا  دکار درجــه اهمیــت و ر امنیتــی چــک لیســت هــا و محاســبه خــو

يــف شــده کمــک فرمــول از پیــش تعر
رســی شــاخص هــای چــک    ارتبــاط بــا سیســتم SIEM دوران جهــت بر
يافــت نتیجــه و  لیســت و ارســال بــه موتــور تحلیــل گــر SIEM بــرای در

دکار هشــدار  ارســال خــو
ينــگ و SIEM دوران جهــت انجــام    اســتفاده از سیســتم هــای مانیتور

والهــای اصالحــی دکار ر خــو
  گزارشات متنوع در قالب داشبوردهای آماری و تحلیلی 

ISMS يعتر و نگهداشت آسانتر استقرار سر
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SOC
Security Operation Center
مرکــز عملیــات امنیــت

از  بــا حمــالت و تهديــدات در فضــای مجــازی اســتفاده  بــرای مقابلــه 
وال ، آنتــی  راهکارهــای امنیتــی مختلــف از قبیــل راه انــدازی انــواع فايــر
ذ، احــراز هويــت  وس ، ســامانه هــای شناســایی و پیشــگیری نفــو ويــر
وش هــای مســتحکم ســازی  ــواع ر ــار بکارگیــری ان ــره در کن متمرکــز و غی
وه هــای مجــزا عهــده  اجتنــاب ناپذيــر اســت. بــه عــالوه ممکــن اســت گــر

يــت ابزارهــای امنیتــی مختلــف باشــند.  دار مدير
در ايــن صــورت شناســایی و تجمیــع جزئیــات يــک حملــه بــه صــورت 
بعــد  قانونــی  شــواهد  تحلیــل  و  د  بــو خواهــد  مشــکل  بســیار  بالدرنــگ 
از وقــوع حملــه بســیار کنــد انجــام خواهــد شــد. مرکــز عملیــات امنیــت 
ضمــن مرتفــع کــردن مشــکالت فــوق، محلــی بــرای پايــش بالدرنــگ و 
يــه و تحلیــل و پاســخگویی بــه  ويدادنامــه هــا، تجز همبســتگی امنیتــی ر

حــوادث امنیتــی بــه صــورت متمرکــز اســت.                                           

وظايف مرکز عملیات امنیت
  شناسایی حوادث امنیتی

  شناسایی موارد تخطی از خط مشی ها
ذ و  کالهبرداری   شناسایی فعالیت های جعل هويت، نفو

  تحلیل های کارآگاهی
  اعمال تدابیر الزم برای مقابله با حمالت

وند طبیعی   ايجاد خطوط مبنا و ر

تأمین امنیت جامعپايش بالدرنگ وضعیت امنیتی

هشدار و اعالم حوادث امنیتی

ايجاد گزارش های امنیتی سفارشی

شناسایی حمالت ناشناخته 
حفاظت دربرابر نسل جديد تهديدات

مزايای بهره گیری از محصوالت و خدمات دوران 
وژه SOC کشور ين پر رگتر   دارای تجربه اجرای بز

  بهره گیری از تیم متخصص و مجرب بومی
  بکارگیری از محصوالت امنیتی بومی

)Dsiem( ويداد و اطالعات امنیتی يت ر   سیستم مدير
)DSGate( يت يکپارچه تهديد   سیستم مدير

)DIPS( ذ   سیستم شناسایی/پیشگیری نفو
 )dService Desk( يت پیشخوان خدمت   سامانه مدير

)dDashboard( داشبورد امنیتی  
يان مرکز عملیات امنیت عمده مشتر

  مؤسسات مالی و اعتباری
  بانک ها

رگ دولتی   سازمان های بز
يرساخت های صنعتی حیاتی   ز
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ISMS
يت امنیت اطالعات   سیستم مدیر

يــن دارایــی و ســرمايه در جهــت رشــد و موفقیــت هــر ســازمان اســت. بــه همیــن منظــور بايــد اقدامــات الزم بــرای حفــظ  وز، اطالعــات کلیــدی تر در جهــان امــر
امنیــت ايــن ســرمايه مهــم صــورت گیرد.

دن اطالعــات را تضمیــن مــی کنــد  يســک، محرمانگــی، پکپارچگــی و در دســترس بــو يــت ر يــت امنیــت اطالعــات بــا راه انــدازی فرآينــد مدير  سیســتم مدير
د، مطمئــن مــی ســازد. يســک هــای امنیتــی موجــو يــت کافــی بــر  ر د مدير و طرفهــای ذينفــع را  از  وجــو

يــت امنیــت اطالعــات در ســازمان هــا، تحــت تأثیــر نیازهــا و اهــداف، الزامــات امنیتــی، فرآيندهــای بــکار گرفتــه شــده  طراحــی و پیــاده ســازی سیســتم مدير
د. يــت امنیــت اطالعــات، بــا نیازهــای ســازمان متناســب شــو د پیــاده ســازی يــک سیســتم مدير و و انــدازه و ســاختار ســازمان، قــرار دارد. انتظــار مــی ر

مزايای بهره گیری از خدمات دوران 

  کسب رتبه يک نما در حوزه ارائه خدمات مشاوره و استقرار ISMS  از سازمان فناوری اطالعات ايران 

  پیاده سازی ISMS در مجموعه دوران و کسب گواهینامه بین المللی ISO27001 از SINCERT ايتالیا

ــه و پیاده ســازی  رگانــی خارجــی، امــکان ارائ ــار هــم داشــتن چهــار تیــم فنــی امنیــت شــبکه، امنیــت سیســتمی، طراحــان ابزارهــای امنیتــی و باز   در کن

ده اســت يــت امنیــت اطالعــات میســر نمــو راهکارهــای خــاص امنیتــی را بــرای ســازمان های طــرف قــرارداد جهــت پیاده ســازی هرچــه بهتــر سیســتم مدير

  بهره گیری از کارمندان متخصص با مدارک معتبر ملی و بین المللی در زمینه سیستم های امنیتی

و ، وزارت  يــت امنیــت اطالعــات بــرای شــرکت هــای تابعــه از صنایــع مختلــف از قبیــل؛ وزارت نفت، وزارت نیــر   مشــاوره، طراحــی و اســتقرار سیســتم مدير

وســازی، صدا و ســیما و ... در ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، بانکــی، خو
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PCI DSS
پیاده سازی استاندارد امنیت کارت های پرداخت

 PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)  
ونیکــی کارتهــای پرداخــت مــی باشــد. ايــن اســتاندارد راهــی بــرای  ل هــای امنیتــی و ابزارهــای انــدازه گیــری مرتبــط بــا شــبکه الکتر مجموعــه ای از الزامــات و کنتــر
و و يــا پشــت  يکــی نوشــته شــده بــر ر حصــول اطمینــان از حفــظ »اطالعــات حســاس« شــامل داده هــای ذخیــره شــده در نــوار مغناطیســی و داد ه هــای فیز
ونیکــی مــی باشــد. عــالوه بــر ايــن الزامــات ايــن اســتاندارد چارچوبــی بــرای ايجــاد فرآينــد محافظــت از »داده هــای حســاس« بــا  کارت، در کارت هــای الکتر

ويکــرد  جلوگیــری ، تشــخیص و عکــس العمــل در قبــال رخــداد هــای امنیتــی را فراهــم می ســازند. ر
 ايــن الزامــات مشــمول کلیــه)Paymnet Service Provider )PSP  هــا و ســازمان هائــی مــی باشــند کــه بخشــی و يــا تمامــی اطالعــات کارت دارنــدگان کارت را 

ذخیــره، پــردازش و يــا منتقــل مــی کننــد.
ده ســازمان هــای فعــال در زمینــه    الزامــات شــاپرک: الزامــات و معیارهــای ســنجش امنیــت اطالعــات در حوزه هــای مختلــف فنــاوری اطالعــات در محــدو

ونیــک را در کشــور ايــران  ارايــه مــی نمايــد خدمــات کارتهــای پرداخــت الکتر

 PCI DSS،  ISO ،اطالعــات شــاپرک فنــاوری  امنیــت  الزامــات  بــه  اگــر 
يــم خصوصــی  Series 27000  بــدون در نظــر گرفتــن الزامــات حفــظ حر
امنیــت  وی  ر بــر  فقــط  بیشــتر  تمرکــز  بــا  و   PCI اســتاندارد  در  هــا  داده 
يــم بــه ترســیم ايــن شــکل کــه نشــان دهنــده همپوشــانی  اطالعــات بپرداز

الزامــات امنیتــی ســت،  خواهیــم رســید.

وه دوران خدمات گر
)PCI DSS( مشاوره، طراحی و پیاده سازی استاندارد امنیت اطالعات صنعت کارت پرداخت  

  مشاوره، طراحی و پیاده سازی راهکارهای مناسب جهت پوشش الزامات شاپرک
دن فاصله سازمان با شاخص های استاندارد ذهای دوره ای جهت مشخص نمو   اجرای تست نفو
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د،  زمانیکــه امــن ســازی پیشــرفته شــبکه بــرای ســازمان ها مطــرح می شــو
وه دوران در ايــن زمینــه دارای مزايــای فراوانــی اســت کــه  راهکارهــای گــر
رگ  وژه هــای ملــی  و بــز بــا اتــکاء بــه تجــارب اندوختــه شــده از اجــرای پــر
وز  ــه ر يــن و ب ــا بهره گیــری از برتر وه دوران ب ــه دســت آمــده اســت. گــر ب
د، از تــوان باالیــی جهــت  يــن محصــوالت و راهکارهــای امنیتــی موجــو تر
ــرای انتقــال اطالعــات  طراحــی، توســعه و پیاده ســازی بســتری ايمــن ب

ســازمانها بهره منــد می باشــد. 

محصوالت و راهکارهای دوران
)DDoS Mitigation( ويس   مقابله با حمالت تکذيب سر

  هانی پات و هانی نت
)APT( حمالت نسل جديد  

C&C و Botnet شناسایی و مقابله با  
)NG Firewall( والهای نسل جديد   فاير

)IPS( ذ   سیستم های تشخیص/پیشگیری از نفو
)WAF( وال برنامه های تحت وب   فاير
)DAM( پايش فعالیتهای پايگاه داده  

)DBF( وال پايگاه داده   فاير
)NAC( ل دسترسی به شبکه   کنتر

)DLP( پیشگیری از دست رفتن داده ها  
PKI و HSM رمزنگاری داده ها با استفاده از  

...  

متدولوژی دوران
  شناخت دارایی های و عناصر شبکه

يسک های امنیتی   آنالیز و تحلیل ر
  طراحی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی  
  تهیه و تامین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری 

  پیاده سازی طرحهای امنیتی
  آموزش و آگاهی رسانی
  ارائه خدمات پشتیبانی

Network 
Security 
Solutions  

راهکارهــای امنیــت شــبکه

24www.douran.com 24

PenTest
  تســت نفوذپذیــری

يابــی معیارهــای امنیتــی اســت. معیارهــای امنیتــی از لحــاظ ضعــف طراحــی، مشــکالت فنــی و  ز ذپذيــری، فرآينــد ار آزمــون نفو
وهــای فنــی ارائــه می گــردد. رســی گرديــده و نتايــج آن در قالــب گزارشــی کامــل، بــه مديــران و نیر آســیب پذيری ها بر

د تــا بــه ايــن وســیله ســطح امنیــت يــك شــبکه  وش بــا اســتفاده از تکنیــك  هــای هــك، يــك حملــه واقعــی شــبیه ســازی می شــو در ايــن ر
يــا سیســتم مشــخص گــردد. ايــن امــر بــه ســازمان ها کمــك می کنــد تــا بــا تشــخیص بــه موقــع، از دسترســی و آســیب رســانی 

هکرهــای واقعــی بــه ســرمايه های ســازمان جلوگیــری نماينــد.

مزايای بهره گیری از خدمات دوران
  بکارگیری تیم فنی توانمند و با تجربه 

  بهره گیری از ابزارهای تجاری و غیرتجاری
.day استفاده از تکنیک ها و ابزارهای خصوصی و  

رسی عدم انطباق وضعیت امنیتی سازمان با استانداردها   بر
  ارائه راهکارهای جامع به منظور برطرف ساختن آسیب پذيری ها

OSSTMM، ISSAF، OWASP ذ از قبیل يابی بر اساس متدولوژی های تست نفو ز   ار
رگ بــرای شــرکتها و ســازمانهای بانکــی، پرداخــت  وژه هــای بــز   بهره گیــری از تجربه هــای بــه دســت آمــده از اجــرای پــر

ق و .. وســازی، آب و بــر در ونیــک )PSP(، نفــت، ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، خو الکتر
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وزه،  اکثر ســازمانهای دولتی و خصوصی برای کاهش هزينه های ســازمانی خود، پشــتیبانی و نگهداری از  شــبکه، تجهیزات  امر
ون ســپاری می نمايند . رايانــه ای و پايــگاه هــای داده را بر

شرکت دوران با تشکیل تیم های فنی و پشتیبانی متخصص توانسته است اين نیاز بازار را نیز به خوبی پاسخ دهد.

برخی از فعالیت های قابل اجرا برای سازمانهای مختلف در حوزه پشتیبانی و نگهداری به شرح زیر می باشد :

  پشتیبانی از کلیه نرم افزارها ، سخت افزار های اکتیو  و  پسیو شبکه
د در سازمان ها ينترها،اسکنرها، لپ تاپ و ساير تجهیزات موجو   نگهداری رايانه ها، پر

يت و راهبری آنها و، استقرار در محل سازمان و مدير   تامین نیر
  پیگیری و راهبری کارها طبق شرايط مورد نظر کارفرمايان

د در سازمان   مستندسازی و ارائه گزارشات مربوط به تست شبکه، رايانه ها و تجهیزات موجو
يت قطعات و تجهیزات مصرفی و ارائه گزارشات مربوطه   مدير

  ارائه گزارشات هفتگی، ماهانه و ساالنه طبق فرمت های مورد نظر کارفرمايان
ويکرد افزايش بهره وری با هماهنگی کارفرمايان   بازنگری فرايندهای کار با ر

وز  رسانی مستمر آنها   تولید و ارائه شناسنامه تجهیزات و به ر
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بــه عبــارت  يــا  و  امنیتــی  تیــم  يــک   ، امنیتــی  بــه حــوادث  مرکــز واکنــش 
رســی  بر يافــت،  در وظیفــه  کــه  اســت  امنیتــی  ســازمان  يــک  دقیق تــر، 
در  دارد.  عهــده  بــر  را  امنیتــی  حــوادث  و  ويدادهــا  ر بــه  پاســخگویی  و 
ــه  ــش ب ــای واکن وه ه ــب گــر ــز در قال ــن مراک ــا اي ــور م ــر در کش ــال حاض ح
رخدادهــای امنیتــی )گوهــر( در ســازمانها در حــال راه انــدازی مــی باشــند.

CERT مزايای راه اندازی مرکز
رسیدگی به آسیب پذيری ها و حوادث شناسایی شده

ذ رسی تنظیمات امنیتی و شناسایی نقاط نفو   بر
د در يک سازمان يسک های موجو رسی و آنالیز ر   بر

يابی بعد از وقوع حادثه يت حوادث و باز   مدير
  مشاوره امنیتی و ارائه آموزش های الزم
يابی امنیتی ابزارهای مورد استفاده ز   ار

رسی قانونی   تحلیل و باز

متدلوژی دوران
يک تیم   تهیه طرح استراتژ

  جمع آوری اطالعات مورد نیاز و مرتبط
  طراحی اهداف کلی تیم

  ايجاد ارتباط بین هدف تیم و طرح عملیاتی
  پیاده سازی تیم

يابی تاثیرگذاری تیم ز   ار

مزايای بهره گیری از خدمات دوران
  همکاری نزديک با شرکتهای معتبر بین المللی 

  تهیه استراتژی الزم جهت پیاده سازی
وش ها  ين ابزارها و ر   پیاده سازی با بهره گیری از بهتر

يــت حــوادث و همچنیــن  يات مربــوط بــه مدير   ايجــاد نشــر
بــه منظــور آگاهی رســانی راهنماهایــی 

  آموزش پرسنل کارفرما

CERT/
CSIRT
مرکــز واکنــش بــه حــوادث امنیتــی

Network
Support

شــبکه پشــتیبانی 
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هوشــمند  ينــگ  مانیتور بــرای  مرکــزی  مکانــی  شــبکه،  عملیــات  مرکــز 
بصــورت  کــه  باشــد  مــی  ســازمان  يــک  شــبکه  تجهیــزات  و  ابزارهــا 
يــت پیکربنــدی  ــه شناســایی و رفــع خطاهــا، مدير دکار، ب پیوســته و خــو
ــی و در  ــق، کارای ي ــن طر ــردازد و از اي ــی پ ــبکه م ــی ش ــگ کارای ين و مانیتور
د مــی بخشــد.  دســترس پذيــری شــبکه را بــه طــور قابــل توجهــی بهبــو
شــبکه های  پشــتیبانی  و  يــت  مدير ســابقه  بــه  توجــه  بــا  دوران  وه  گــر
ــزات و  ــه خدمــات مشــاوره، طراحــی، تامین تجهی ــه ارائ گســترده اقــدام ب

می نماينــد. شــبکه  عملیــات  مراکــز  ســازی  پیــاده 

مزايای ايجاد مرکز عملیات شبکه
ينــگ يکپارچــه و مرکــزی خطاهــای شــبکه و در حــد امــکان،    مانیتور

جلوگیــری از وقــوع آنهــا
  افزايش چشمگیر دسترس پذيری شبکه 

  افزايش کارایی شبکه 
  کاهش خطاها و مشکالت شبکه

يان تجاری ر و ز   ايجاد ابزاری جهت به حداقل رساندن ضر
ويدادهای شبکه   نگهداری امن، بهینه و بلند مدت سوابق ر

يت شبکه ينه های مدير   کاهش هز
يسك قطعی سیستم ها و تجهیزات شبکه   به حداقل رساندن ر

Data Center مزايای پیاده سازی مرکز داده

  يکپارچه سازی در محیط و مديريت فضای فیزيکی

ونیکی باال   ايجاد امنیت فیزيکی و الکتر

ونگــی و تکــرار اطالعــات و اعمــال سیاســتهای ذخیــره    مقابلــه بــا افز

و بازاريابــی اطالعــات

  باالبردن سرعت پردازش و انتقال اطالعات

بــا حفــظ   ســهولت در توســعه و بکارگیــری فنــاوری هــای جديــد 

يکپارچگــی

  پرسنل کمتر و مختصص تر جهت ارائه خدمات پیشتبانی

  امکان اعمال سیاستهای مديريتی سریع و به موقع

وظايف اصلی مرکز عملیات شبکه 
ينگ ترافیک شبکه   مانیتور

يت مشکالت و خطاهای شبکه   مدير
يت پیکربندی شبکه    مدير

يت درخواست ها    مدير
  پشتیبانی 

  بکارگیري تیم مجرب فنی
يت    استفاده از متدلوژی های مدير

وژه پر
  نظارت بر اجرای صحیح مرکز داده

  بهره برداری از مرکز داده
يرساخت   تست و آزمايش ز

  تحويل موقت 
  راهبری مرکزداده به صورت موقت

  تحويل نهایی
ينگ مرکزداده   مانیتور

   آموزش حین کار
  آموزش راهبری مرکزداده

  آموزش و اطالع رسانی به پرسنل

يابی مرکز داده ز   ار
  نیازسنجی و شناسایی اهداف

ديت های طراحی   شناسایی محدو
يکی و ارتباطی يرساخت فیز رسی ز   بر

  مستند سازی

  طراحی بر اساس استاندارد های :
TIA942, BICSI,  ISO-27001  
رات ملی   طراحی بر اساس مقر

  طراحی بر اساس برند های مختلف
  تهیه اسناد مناقصه

LOM و LOS تهیه  

  تامین تجهیزات داخلی و خارجی

وه دوران در زمینه مرکز داده خدمات گر

NOC
Network Operation Center  

 مرکــز عملیــات شــبکه

Data 
Center

 مرکــز داده

يکی امنیت فیز
کابل کشی ساختار 

يافته

ومغناطیسی امواج الکتر

نظارت تصويری

يق اعالن و اطفاي حر

ينگ مانیتور

شبکه

ارتباطات
ق یع بر سیستم توز

ق بدون بر
وقفه

سیستم
سرمايش
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يرســاخت های شــبکه در ســازمانهای  وژه هــای مجازی ســازی و ز بیاتــی  کــه از اجــرای پر وه دوران بــا توجــه بــه تجر کارشناســان گــر
رگ بدســت آورده انــد،  آمــاده ارائــه خدمــات در خصــوص ايجــاد ابــر خصوصــی بــرای تمامــی شــرکتها و ســازمان ها می باشــند.  بــز

ايــن خدمــات در چارچــوب مشــاوره، طراحــی، تامیــن تجهیزات،پیــاده ســازی و پشــتیبانی می باشــد.

مزايای اصلی رايانش ابری 
  سرعت دسترسی به منابع

ينه های سرمايه ای   کاهش هز
  عدم وابستگی به سخت افزار و مکان

  قابلیت اطمینان باال
  قابلیت اندازه گیری

  امنیت
  نگهداری

 کاربران نهایی

مجازی سازی تا  رايانش ابری

Cloud  
Computing

    رايانــش ابــری 

Virtualization
مجازی ســازی

ويس هــا  ور هــا و ســر وزه ســازمان هــا تنهــا مجــازی ســازی ســر نیــاز امــر
از  اعــم  داده  مراکــز  يرســاخت  ز کلیــه  ســازی  مجــازی  بلکــه  نیســت، 
وال هــا و يــا  وتــر هــا، فايــر يــر ســاخت هــای شــبکه ماننــد ســوئیچ هــا، ر  ز

ير ساخت های ذخیره سازی می باشد. ز

(Server Virtualization) ور مجازی سازی سر
وشــی بــرای نصــب و اجــرای همزمــان و مســتقل  ور ر مجــازی ســازی ســر
می باشــد.  افــزاری  ســخت  ور  ســر وی  ر بــر  عامــل  سیســتم  چنديــن 
ژی ، افزايــش بهــره وری از  ايــن مکانیــزم عــالوه بــر صرفــه جویــي انــر
ق مراکــز داده و اســتفاده بهتــر از  ســخت افزار، کاهــش دمــا و مصــرف بــر

فضــای ديتــا ســنترها را نیــز در پــی خواهــد داشــت.

(Network Virtualization )مجازی سازی شبکه
يرســاخت شــبکه اعــم از ســوئیچ هــا،  در مجــازی ســازی  شــبکه کلیــه ز
پیکربنــدی  و  نصــب  مجــازی  صــورت  بــه  نیــز  هــا  وال  فايــر و  وترهــا  ر
د. ايــن مــدل از مجــازی ســازی ســازمان را  از  وابســتگی بــه  مــی شــو

رهانــد.  مــی  افــزاری  ســخت  تجهیــزات 

(Virtual Desktop Infrastructure)  مجازی سازی دسکتاپ
ــران  وش ابــری از سیســتم هــای دســکتاپ ايجــاد شــده و کارب در ايــن ر
بــه  مــکان  هــر  از  و  هــر سیســتم عامــل  بــا  د  بــو قــادر خواهنــد  انتهایــی 
 . کننــد  پیــدا  دسترســی  بانــد  پهنــای  يــن  کمتر بــا  د  خــو دســکتاپ 
از  دســکتاپ ها  منطقــی  تفکیــک  مفهــوم  دســکتاپ،  مجازي ســازی 

اســت.  يکــی  فیز ماشــین 

ايجاد قابلیت
پشتیبان گیری و 

محافظت

يت افزايش مدیر
ويس ور و سر سر

افزايش 
دسترس پذیری

ور هایافزايش امنیت کاهش سر
يکی  فیز

افزايش بهر وری از 
يکی ور فیز  طراحان شبکهسر

 توسعه دهندگان 
برنامه های کاربردی

ت
انا

مک
ا

ی
ی کاربرد

برنامه ها

مجازی سازی

وه دوران خدمات گر

تحلیل و مشاوره

ین فناوری انتخاب بهتر

طراحی و پیاده سازی

يت و پشتیبانی مدیر

تداوم کسب و کار

یرساخت پیشرفته شبکه ز

ذخیره  سازی و حفاظت از اطالعات

تقويت مجازی سازی

منابع
 ذخیره 
سازی

شبکه ها ور ها سر

يت و اتوماسیون 5-   مدير

                 6-  رايانش ابری

7- راه کارهای رايانش ابری 
میزکار کاربران

ور 3- مجازی سازی سر
  پايگاه داده ها

4- مجازی سازی 
يرساخت میز کار ز

 کاربران

ور 1- مجازی سازی فايل سر

ور    2- مجازی سازی سر
    برنامه های کاربردی

IT ProductionBusiness 
Prodution Phase

IT-as-a-Service
Phase

SaaS

Paas

IaaS
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يان برخی از مشتر
  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

زیرساخت،  ارتباطات  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
شرکت مخابرات ایران، شرکت صنایع مخابرات ایران )صاایران(، 
پست  شرکت   ، رادیویی  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان 

جمهوری اسالمی، سازمان فناوری اطالعات 
  ریاست جمهوری

پزشک قانونی کل کشور، مرکز ملی لیزر ایران، مرکز آمار ایران، 
مرکز پژوهش هاي دانش هاي بنیادي )فیزیک نظري(، سازمان 
بورس و اوراق بهادار، سرمایه گذاري ملي ایران، سازمان انتقال 

خون
  وزارت نيرو

وزارت نیرو، شرکت توانیر، مدیریت تولید برق بیستون، آب و 
یاسوج،  شهری  فاضالب  و  آب  کرمانشاه،  روستائی  فاضالب 
و  آب  گیالن،  برق  تولید  مدیریت  مازندران،  غرب  برق  توزیع 
فاضالب  و  آب  تبریز،  برق  گیالن،توزیع  روستایي  فاضالب 
شهری سیستان و بلوچستان، آب منطقه ای ایالم،سازمان آب 

و برق خوزستان، برق منطقه اي سمنان، برق منطقه اي تهران
  وزارت راه و شهرسازي

نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان   ، شهرسازی  و  راه   وزارت 
ایر(،  ایران   ( ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  جاده ای، 
اصفهان،  یاسوج،هواشناسی  ترابری  و  راه  ماهان،  هواپیمایی 

سازمان هواشناسي کل کشور
  وزارت جهاد کشاورزی

سازمان حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزي کردستان، جهاد 
کشاورزی سیستان و بلوچستان، جهاد کشاورزی اردبیل، جهاد 

کشاورزی ایالم
  وزارت علوم تحقيقات و فناوری

قزوین،  آزاد  دانشگاه  آباد،  آزاد نجف  دانشگاه  تهران،  دانشگاه 
آزاد،  دانشگاه  مرکزی  سازمان  جنوب،  تهران  آزاد  دانشگاه 

دانشگاه آزاد کاشمر، دانشگاه پیام نور فسا، دانشگاه آزاد درود، 
دانشگاه آزاد آیت آملی، دانشگاه آزاد تنکابن، دانشگاه شهرکرد، 
دانشگاه کاشان، دانشگاه کردستان، دانشگاه دولتی ایرانشهر و...

  وزارت کشور، استانداري ها
وزارت کشور، استانداری ایالم، استانداری گلستان، استانداری 
خوزستان، استانداری همدان، استانداری مشهد، استانداری ایالم

  وزارت نفت )پااليشگاه و پتروشيمي ، شرکت گاز(
مناطق  جنوب،نفت  خیز  نفت  مناطق  ایران،  حفاری  ملی  شرکت 
گاز،  انتقال  عملیات   9 منطقه  مرکزی،  مناطق  نفت  مرکزی، 
مناطق 2،5،6،8،10 عملیات انتقال گاز، پاالیشگاه نفت کرمانشاه، 
بیمارستان صنایع  اراک،  شازند  پاالیشگاه  برزویه،  پتروشیمی 
پتروشیمی ماهشهر، پتروفناوران، نفت و گاز گچساران، نفت و 

گاز آقاجاری، شرکت نفت خزر، پتروشیمي زاگرس
  بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری

بانک پارسیان، بانک کشاورزي، بانک ملت، بانک شهر، بانک ملی ایران، 
بانک تجارت، بانک کارآفرین، بانک مسکن، بانک رفاه، بانک توسعه 

تعاون، موسسه مالي و اعتباري ثامن، تجارت الکترونیک پارسیان
  وزارت صنايع 

ایران خودرو دیزل، ایران خودرو خراسان، فوالد نطنز
  وزارت امور اقتصاد و دارايی

گیالن،  مالیاتی  امور  کل  اداره  مازندران،  مالیاتی  امور  کل  اداره 
اداره کل امور مالیاتی سمنان، اداره کل امور مالیاتی یاسوج، اداره 
دارایی سمنان،  و  اقتصاد  امور  ایالم، سازمان  مالیاتی  امور  کل 
بانک تجارت،  دارایی خراسان رضوی،  اقتصاد و  امور  سازمان 

بانک توسعه صادرات، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی سیستان 
علوم  دانشگاه  اهواز،  پزشکی  علوم  دانشگاه  بلوچستان،  و 
علوم  دانشگاه  گلستان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  همدان،  پزشکی 

پزشکی اراک، شرکت توزیع داروپخش، بیمارستان فارابی

D O U R A N  G R O U P
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