R&D

واحد تحقیق و توسعه

واحــد تحقیــق وتوســعه از حضــور نیروهایــی خــاق و توانمنــد بهــره میبــرد و در پــی آن اســت کــه بــه یــاری
آنــان راه بــه چشــماندازهای تــازهای بگشــاید .ایــن واحــد عــاوه بــر آمادهســازی نرمافزارهــای مختلــف،
خدمــات گوناگونــی نیــز ارائــه میکنــد .خدماتــی ماننــد :اجــرای پســیو ،مجازیســازی ،نصــب انــواع فایــروال،
اجــرای اســتراتژی پشــتیبانگیری و ...
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فهرست

آشنایی با واحد تحقیق و توسعه ایمن دیدهبان شبکه
شــرکت ایمــن دیدهبــان شــبکه بــا ســابقهای فــراوان در زمینــه ســختافزار ،اینــک در حــوزه تولیــد نرمافــزار نیــز بــه کار و
فعالیــت میپــردازد .واحــد نرمافــزار شــرکت از حضــور نیروهایــی خــاق و توانمنــد بهــره میبــرد و در پــی آن اســت کــه
بــه یــاری آنــان راه بــه چش ـماندازهای تــازهای بگشــاید .هــدف اصلــی ایدهنــت ســاخت و ارائــه برنامههــای باکیفیــت اســت
و میخواهــد وقتــی کاربــران از ایــن برنامههــا اســتفاده میکننــد تجربــه کاربــری متفاوتــی داشــته باشــند و از نحــوه
پشــتیبانی شــرکت راضــی باشــند.

طراحی و برنامهنویسی پروژههای سفارشی
نیازهــای افــراد و شــرکتها بــه نرمافزارهــا و ســامانههای نرمافــزاری بســیار گســتردهتر و متنوعتــر از دیگــر شاخههاســت.
هرجــا کــه فراینــدی در جریــان باشــد نرمافــزار میتوانــد بــرای توســعه و بهبــود آن فراینــد ،وارد میــدان شــود .در ایــن میــان
ایدهنــت میتوانــد هــر نــوع برنامـهای را بــر اســاس نیــاز و درخواســت مشــتریان آمــاده کنــد :چــه بــرای توســعه کســب و کار
خــود یــک وبســایت بــا طرحــی نــو بخواهیــد ،چــه بــرای ارتبــاط بــا مشــتریان خــود یــا مدیریــت فراینــد فــروش و بازرگانــی
خــود برنامههــای اختصاصــی بخواهیــد واحــد نرمافــزار ایدهنــت چنیــن نرمافــزاری را بــرای شــما فراهــم خواهــد ســاخت.

پروژهها
نرمافزارهــای اینفونــت و  CRMایدهنــت ،از جملــه برنامههایــی هســتند کــه در بخــش نرمافــزار شــرکت تهیــه شــدهاند.
ایــن برنامههــا پــس از مطالعــه و پژوهــش فــراوان ســاخته شــدهاند و میتــوان گفــت نمونههایــی بومــی و قابــل رقابــت بــا
نســخههای خارجــی هســتند .نرمافــزار اینفونــت نوعــی برنامــه  CMDBاســت کــه مطابــق چهارچــوب  ITIL4فراهــم شــده
و بــرای مدیریــت بهینــه تجهیــزات و خدمــات بخــش فنــاوری اطالعــات بــه کار م ـیرود .ایــن برنامــه میتوانــد بــه صــورت
خــودکار تمامــی ایــن گونــه ســختافزارها و نرمافزارهــا را شناســایی کنــد و در پایــگاه دادهای همگــی آنهــا را ثبــت و ضبــط
نمایــد.
هــدف  CMDBآن اســت کــه اطالعاتــی را در اختیــار ســازمان بگــذارد کــه بــه یــاری آنهــا در کســب و کار خویــش
تصمیمهــای مناسـبتری بگیــرد و فرایندهــای کارامدتــری را بــرای مدیریــت فنــاوری اطالعــات مســتقر نمایــد .اگــر تمامــی
اطالعــات مربــوط بــه پیکربنــدی تجهیــزات یکجــا ثبــت و ضبــط شــود رهبــران ســازمان میتواننــد بهتــر اجــزای حیاتــی
سیســتم را شناســایی کننــد و بــه روابــط میــان آنهــا پــی ببرنــد.
در نهایت شما با نرمافزار اینفونت میتوانید:
• رخدادها و درخواستها را به آسانی مدیریت کنید.
• سختافزارها و نرمافزارها را به صورت خودکار شناسایی و ثبت کنید.
• تاثیر هر تغییری را بر کسب و کار و سازمان خویش پیشبینی کنید.
• مشکالت را مدیریت کنید یعنی علت اصلی رخدادهای تکراری را دریابید و آن را برطرف سازید.

استراتژی پشتیبانگیری
روزانــه تعــداد زیــادی فایــل بــر روی رایانــه ،ســرور و دیگــر ذخیرهســازها قــرار میگیــرد همچنیــن بــا اتصــال دائمــی بــه
شــبکه اینترنــت هــر لحظــه بــا خطراتــی مثــل هجــوم ویروسهــا و دیگــر حمــات مواجــه هســتیم.
بــرای اینکــه اطالعــات حیاتــی را در چنیــن شــرایطی از دســت ندهیــم بهتــر اســت کــه یــک اســتراتژی بــرای پشــتیبانگیری
از اطالعات داشــته باشــیم.
بــه طــور قطــع اســتراتژیای وجــود نــدارد کــه بتوانــد در تمامــی شــرایط ممکــن از اطالعــات شــما محافظــت کنــد ولــی
اســتراتژی  3-2-1بهتریــن راه بــرای پشــتیبانیگیری از اطالعــات اســت کــه مهندســان فنــاوری اطالعــات اســتفاده از
ت ایمــن دیدهبــان شــبکه نیــز میتوانــد بــا بهرهگیــری از متخصصانــی توانمنــد بهتریــن
آن را توصیــه میکننــد .شــرک 
اســتراتژیهای پشــتیبانگیری را بــه شــما ارائــه نمایــد و راهحــل مناســب را بــرای ســازمان شــما پیادهســازی کنــد.
ایــن اســتراتژی بیشــتر مناســب رایانههــای خانگــی و شــرکتهای کوچــک و متوســط اســت کــه بــه طــور حتــم روشــی
بهتــر از عذرخواهــی کــردن بــرای از دســت رفتــن اطالعــات اســت.
در ادامه نگاهی دقیقتر به نحوه عملکرد استراتژی  1-2-3خواهیم کرد.

اولیــن اصــل ایــن اســتراتژی نگــه داشــتن  3نســخه از اطالعــات اســت؛

داشتن 3

نسخه از اطالعات

شــما بایــد عــاوه بــر داشــتن فایــل اصلــی اطالعــات ،دو نســخه رونوشــت
نیــز تهیــه کنیــد .بــرای مثــال اگــر فایلــی بــه نــام ((آ)) داریــد دو نســخه
«پشــتیبان -۱آ» و «پشــتیبان -۲آ» را نیــز داشــته باشــید.
بــه طــور یقیــن احتمــال از دســت دادن اطالعاتــی کــه در چنــد جــا ذخیــره
شــدهاند کمتــر از احتمــال از دســت دادن اطالعاتــی اســت کــه در یکجــا
ذخیــره شدهاســت.

اگــر  3نســخه از اطالعــات خــود را در یــک مــکان قــرار دهیــد بــا از
دســت رفتــن یــک نســخه بقیــه را نیــز از دســت میدهیــد بــه همین
منظــور توصیه-ســخه از اطالعــات خــود را در دو نــوع مختلــف از
ذخیرهســازها قراردهیــد؛ مثــ ً
ا یــک نســخه را در  USBفلشهــا و
دیگــری در هاردهــای اکســترنال  HDDیــا .SSD
ایــن عمــل خطــر از دســت دادن اطالعــات را بســیار کاهــش میدهــد

قراردادن نسخهها در2

دستگاه متفاوت

چــرا کــه اگــر یکــی از نســخهها از دســت رفــت نســخه دیگــری در
دســترس هســت.

داشتن 1

نسخه از اطالعات
در خارج از سیستم
یا شبکه

نگ ـهداری اطالعــات در یــک ذخیرهســاز خارجــی بســیار تاثیرگــذار اســت
ولــی درایوهــای ســختافزاری نیــز ممکــن اســت دچــار مشــکل شــوند و از
کار بیفتنــد بنابرایــن انتقــال نســخه ســوم بــه فضــای ابــری یــا  NASگزینــه
مناســبتری اســت.
درایوهــای فیزیکــی ممکــن اســت بــر اثــر خطــای انســانی ،ســیل ،زلزلــه یــا
ســرقت آســیب ببیننــد امــا چنیــن اتفاقاتــی در فضــای ذخیرهســازی ابــری
بــه ســختی رخ مــی دهنــد.
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پیادهسازی راهکارهای مجازیسازی
در ســالهاي اخيــر ،مجازيســازي بــه عنــوان يکــی از راهکارهــای پیشــرفته و نویــن در حــوزه فنــاوری اطالعــات مطــرح
گرديــده و فرصتهــاي جديــدي نظیــر رایانــش ابــری را فراهــم نمــوده اســت .در ايــن راســتا ،مجــازي ســازي بــه خاطــر
قابليــت اطمينــان ،دســترسپذيري ،امنيــت و کارایــی در حوزههــاي گوناگــون ســخت افــزاری و نــرم افــزاري بــهکار
م ـيرود.
شــرکت ایمــن دیــده بــان شــبکه ،تجربـهای فــراوان در زمینــه مشــاوره ،طراحــی ،پیــاده ســازی و پشــتیبانی ،بهینــه ســازی
و آمــوزش زیــر ســاخت مجــازی دارد .ایــن شــرکت بــر پایــه دانــش و تخصــص کارشناســان خــود ،بهعنــوان یکــی از شــرکت
هــای دانشمحــور در زمینــه ارائــه و توســعه راهکارهــای نویــن فنــاوری ذخیرهســازی و پــردازش اطالعــات ،فراهمســازی
امنیــت داده و محافظــت از آن در مراکــز داده پشــتیبان ،فعالیــت دارد .فهرســت زیــر نمون ـهای از توانمندیهــا و تجربــه
تیــم تخصصــی و مشــاوران ایــن شــرکت اســت کــه همــواره خــود را بــا بروزرســانیهای فنــاوری همــگام و هماهنــگ
ســاختهاند:
●انجام پروژههای شناخت ،تحلیل و طراحی در حوزه مجازیسازی با بهرهگیری از راهکارهای VMware
●مشاوره ،طراحی ،راه اندازی و پشتیبانی اکوسیستم محصوالت VMware vSphere

●طراحی ،پیادهسازی ،بهینهسازی و آزمونهای عملکردی دقیق استفاده از راهکار ذخیرهسازی مبتنی بر  NASبه
جای  SANدر زیرساخت مجازی سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط با بودجه اقتصادی
●مهاجرت از محیط فیزیکی یا مجازی کنونی به محیط مجازی با ایجاد حداقل اختالل برای سرویسهای موجود
●طراحی و پیاده سازی راهکارهای مانیتورینگ اختصاصی تجهیزات مجازیسازی
●ارائه راهکارهای بهینه پشتیبانگیری از محیطهای مجازی
●مشاوره ،طراحی ،راهاندازی و پشتیبانی  VMware NSXبرای محافظت و مدیریت شبکه
●ارائه راهکارهای  Disaster Recoveryبا استفاده از راه حل VMware SRM

●مشاوره ،نصب و راهاندازی راه حلهای  VDIو مجازیسازی دسکتاپ ( )Desktop Virtualizationبا استفاده از
VMware Horizon View

●مشاوره ،طراحی ،راهاندازی و پشتیبانی  High Availability، Failover Clusterو  Load Balancingبرای
سرویسها و سرورهای حیاتی شبکه

مرکز داده کانتینری
امــروزه چنیــن احســاس میشــود کــه شــرکتها و ســازمانها بــه مراکــز
داده اســتاندارد بیــش از هــر زمانــی نیــاز دارنــد .از آنجــا کــه مراکــز داده
ســنتی معایــب و مشــکالتی ماننــد زمــان ســاخت و بهرهبــرداری طوالنــی و
مصــرف انــرژی بــاال را داشــته و نیــاز بــه صــرف هزینــه فراوانــی نیــز دارنــد،
بــا گســترش شــتابان کســب و کارهــای آنالیــن ،زیرســاختهای ایــن حــوزه
نیــز بــا چالشهایــی بســیار جــدی روبــرو خواهنــد شــد.
شــرکت ایمــن دیدهبــان شــبکه بــا در نظــر داشــتن چنیــن دورنمایــی ،پــروژه
مراکــز داده کانتینــری را بــا بهرهگیــری از نوینتریــن فناوریهــا از اواخــر
ســال  1394آغــاز نمــوده اســت و در ایــن راه مدلهــای گوناگونــی از ایــن
گونــه مراکــز کــه داری منبــع تغذیــهای یکپارچــه ،سیســتم توزیــع بــرق،
سیســتم خنککننــده ،رک ،امکانــات فرونشــاندن حریــق و دیگــر تجهیــزات
ایمنــی هســتند را در کانتینرهــای اســتاندارد مهیــا و عرضــه کــرده اســت.

ویژگیها

مراکــز داده کانتینــری مــاژوالر در ابعــاد  10،20،40فــوت قابــل عرضــه
هســتند کــه تراکــم بــاال ،توســعهپذیری ،انعطافپذیــری ،بازدهــی بــاالی
انــرژی ،کابــل کشــی شــبکه و سیســتم برقرســانی عایقهــای امــواج
الکترومغناطیســی و بازدهــی مناســب سیســتمهای سرمایشــی تنهــا پــارهای
از امکانــات و امتیــازات آنهاســت و افــزون بــر آن بــه دلیــل امــکان جابجایــی
و حمــل بــا تجهیــزات کامــل ،گزینــهای مناســب بــرای زمــان بحــران بــه
عنــوان مراکــز داده پشــتیبان بــه شــمار میآینــد.
ایــن قبیــل مراکــز بــه خاطــر بهــره جســتن از شــبکه زیرســاختهای مــدرن
و پیشــرفته در حــوزه بــرق و داده موجــب کاهــش  70درصــدی کابــل
کشــی و  25درصــدی هزینههــای عملیاتــی و نگهــداری میگردنــد و بــه
همیــن دلیــل در محیــط هــای گوناگــون از قبیــل شــرکتها ،ســازمانها و
وزارتخانههــا بــا اهــداف متفــاوت و متنــوع قابــل بهرهبرداریانــد .از ســوی
دیگــر هــر یــک امــکان جاگــذاری  11520هســته پردازشــی یــا  36پتــا بایــت
فضــای ذخیرهســازی در هــر کانتیــر را دارنــد کــه ایــن ویژگــی آنهــا را بــه
عنــوان ســامانهای ایــدهآل و جایگزینــی مطمئــن بــرای مراکــز ســنتی بــدل
نمــوده اســت.

مزایا
• مجهز به راهرو گرم و راهرو سرد
• سرعت گردش باالی هوای داخل
• افزایش بازده سیستم سرمایشی به حدود %40

• تنوع درگاههای ارتباطی
• ارتباط فیبرنوری از  8هسته به باال
• ارتباط ماهواره ای
• ارتباط رادیویی ()Wi-Fi , WiMAX , HF , Tetra

کاربردها
• بهترین انتخاب برای موقعیت های بحرانی
• گزینه مناسب به عنوان پشتیبان مراکز داده موجود در سازمان ها
• جایگزین مطلوب برای مراکز داده سنتی به خاطر توسعهپذیری و هزینه نگهداری اندک
• مناسب برای پروژههای پدافند غیر عامل به دلیل داشتن عایق های ضدآب و گرد و خاک
• گزینهای ایدهآل برای سازمانها و ارگانهایی که جابجایی سریع و یکباره مرکز داده را مدنظر دارند.

واحد شبکه
خدمــات پســیو شــبکه یکــی از مهمتریــن و اساسـیترین عملیــات زیــر ســاخت شــبکه اســت کــه اجــرای صحیــح و رعایــت
اســتانداردهای کابــل کشــی ســاختیافته در آن اهمیــت بســیار باالیــی دارد .اجــرای صحیــح و اصولــی چنیــن عملیاتــی مــی
توانــد باعــث جلوگیــری از هــدر رفتــن و افــت ســرعت در شــبکه شــود و تاثیــر بــه ســزایی نیــز در زیبایــی محــل اســتقرار
تجهیــزات داشــته باشــد.
اجــرای درســت و دقیــق زیرســاخت شــبکه بــه دانــش و تخصــص و تجربــه فراوانــی نیــاز دارد .تیــم اجرایــی شــرکت ایمــن
دیدهبــان شــبکه بــا تکیــه بــر تــوان و تخصــص خــود و بیــش از بیســت ســال تجربــه اجــرای پروژههــای بــزرگ و کوچــک
در محیطهــای عملیاتــی گوناگــون ،آمادگــی و دانــش کافــی را بــرای اجــرای عملیــات کابلکشــی ســاختیافته شــبکه بــا
کابــل فیبرنــوری ،مســی ،بــرق و  ...در اختیــار دارنــد.

نصب و راهاندازی دکل
یکــی دیگــر از خدمــات شــرکت ایمــن دیدهبــان شــبکه طراحــی  ،تهیــه ،نصــب و راهانــدازی دکلهــای مختلف(خــود ایســتا،
مهــاری و )....بــا کاربردهــای متفاوت(مخابراتــی ،نظارتــی ،روشــنایی و  )...و ارتفــاع مــورد نیــاز اســت .ایــن دکلهــا بــر اســاس
نــوع کاربــرد و محــل نصــب نیــر متفــاوت هســتند .البتــه دیگــر نکتــه مهــم دربــاره ایــن دکلهــا ،انجــام و اجــرای زیرســازی و
فونداســیون مناســب و اصولــی بــرای آنهــا اســت بــه گونـهای کــه در شــرایط مختلــف آب و هوایــی و درطــول زمــان مشــکلی
بــرای آنهــا پیــش نیایــد .در ایــن میــان بازدیــد دورهای و پشــتیبانی و نگهــداری نیــز اهمیــت حیاتــی دارد.

انجام تستهای مختلف مربوط به کابل فیبر نوری
یکــی دیگــر از مراحــل ارائــه خدمــات پســیو ،انجــام تسـتهای اصولــی و مناســب بــرروی کابلهــای نصــب شــده و اتصــاالت
آنهــا اســت کــه ایــن امــر نیــاز بــه تجهیــزات مناســب و تخصــص و تجربــه کافــی در ایــن حــوزه دارد .ایــن تسـتها میــزان
افــت و یــا درســتی اتصــاالت و صحــت عملکــرد تجهیــزات نصــب شــده پســیو را نشــان میدهــد و بــرای انجــام آنهــا نیــاز
بــه تســترهای مختلــف بــا قابلیتهــای متفــاوت اســت.

نصب و آرایش رکهای ایستاده و دیواری
یکــی دیگــر از خدمــات ایدهنــت در حــوزه خدمــات پســیو،
تهیــه و نصــب و آرایــش رکهــای مختلــف در ســایزهای
متفــاوت بــا توجــه بــه نیــاز و شــرایط محیطــی کارفرماســت.
آرایــش درســت رک میتوانــد هــم بــه زیبایــی محیــط کار و
هــم بــه ســادگی کنتــرل کابلهــا و اتصــاالت کمــک کنــد و
همچنیــن در ســرویسهای دوره ای در افزایــش ســرعت انجــام
کار بســیار موثــر باشــد .البتــه انتخــاب رک مناســب و تجهیزات
مناســب بــرای آرایــش ماننــد  Cable Managementو
 Blank Panelو  ...خــود از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.

نصب و طراحی شبکههای برق
اضطراری و UPS
بــرق اضطــراری خــود بــه تنهایــی نیــاز بــه دانــش علمــی و
فنــی جداگان ـهای دارد و از اهمیتــی حیاتــی نســبت بــه ســایر
تجهیــزات برخــوردار اســت .انتخــاب نامناســب تجهیــزات و
کابلهــای ارتباطــی بــرق و همچنیــن تابلوهــای مرکــزی و
توزیــع بــرق اضطــراری و اصلــی میتوانــد عامــل اصلــی قطــع
بــرق و بــروز خرابــی در تجهیــزات و حتــی در برخــی از مــوارد
بــروز آتشســوزی شــود  UPS .و کابــل و تابلوهــا بایــد حتمــا بــر اســاس میــزان بــار تجهیــزات و پــس از بررســیهای
علمــی و دقیــق و بــا نگاهــی بــه آینــده انتخــاب و تهیــه و اجــرا شــوند .متخصصــان شــرکت ایدهنــت آمــاده هســتند تــا در
ایــن زمینــه و در قالــب خدمــات پســیو خدمــات الزم را ارائــه نماینــد.

نصب پچ پنلهای مختلف اعم از مخابراتی ،فیبر نوری و شبکه
پــچ پنــل بــه عنــوان رابطــی بیــن کابلهــای مســیر و دســتگاههای کنترلکننــده در ابتــدا و انتهــای مســیر درداخــل رکهــا
نصــب مــی شــود .در ایــن نقــاط ،کیفیــت پــچ پنــل و پانــچ درســت و اصولــی آن بســیار اهمیــت دارد  .پانــچ نادرســت و یــا
کیفیــت نامناســب پــچ پنــل میتوانــد باعــث افــت شــدید ســرعت در شــبکههای رایانـهای و یــا قطــع و وصــل صــدا در پــچ
پنلهــای مخابراتــی و  ...شــود .نصــب صحیــح و مرتــب پــچ پنــل نیــاز بــه دقــت باالیــی دارد ،کاری زمانبــر اســت و بایــد
بــر اســاس شــمارههای از پیــش مشخصشــده انجــام شــود.

فایروال
بــه نرمافــزار یــا ســختافزاری کــه بــر ترافیــک رد و بــدل شــده در شــبکه را نظــارت میکنــد ،فایــروال یــا دیــواره آتــش
(  ) Firewallمیگوینــد؛ فایــروال در حقیقــت یــک ابــزار امنیتــی اســت کــه میتوانــد یــک برنام ـهی نرمافــزاری یــا یــک
دســتگاه اختصاصــی شــبکه باشــد.
شــرکت ایمــن دیدهبــان شــبکه بــا ســالها تجربــه در زمینــه فایروالهــا و بهرهگیــری از تیمــی باتجربــه و متخصــص ،در
ایــن زمینــه فعالیــت مــی نمایــد و آمــاده ارائــه خدمــات بــه شــرکتهای مختلــف اســت.

هدف از ایجاد فایروال
فایــروال در حقیقــت فیلتــری اســت کــه
دادههــا بایــد از آن عبــور کننــد .هــدف
اصلــی آن نیــز جداســازی یــک دادهی امن
از ناحیــهی ناامــن و کنتــرل ارتباطهــای
بیــن ایــن دو اســت .فایــروال یکــی از
مهمتریــن الیههــای امنیتــی شــبکههای
رایان ـهای اســت و اگــر از آنهــا اســتفاده
نکنیــد ،هکرهــا بهراحتــی وارد شــبکه یــا
رایانــه شــخصی شــما میشــوند و بــدون
هیــچ محدودیتــی خرابکاریهــای خــود
را انجــام میدهنــد.
فایــروال میتوانــد کارهــای دیگــری نیــز انجــام دهــد امــا بیشــتر مســئول نظــارت بــر ارتباطهــای
ورودی و خروجــی از یــک دســتگاه بــه شــبکه اســت.
به طور معمول فایروالها این کارها را انجام میدهند:
• از منابع محافظت میکنند.
• اجازهی دسترسی مجاز را میدهند.
• نقش یک میانجی را ایفا میکنند.
• ترافیک شبکه را مدیریت و کنترل میکنند.
• رخدادها را ذخیره میکنند و درباره آنها گزارش میدهند.
ت پرســرعت ،رایانــه شــما بهصــورت الکترونیکــی بــه شــبکهای گســترده متصــل میشــود کــه همیــن
در زمانــهی اینترنــ 
ن کــه یــک فایــروال شــخصی داشــته باشــید و بتوانیــد
ســرعت بــاال باعــث آســیبپذیرتر شــدن اتصــال میشــود ،مگــر ای ـ 
از اطالعــات خــود محافظــت کنیــد .در واقــع اتصــال بــه اینترنــت پرســرعت را میتــوان بــه خــارج شــدن از خانــه و نبســتن
در تشــبیه کــرد.

انواع فایروالها
فایروالهــا انــواع مختلفــی دارنــد کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره خواهیمکــرد ،امــا معمــوال دریکــی از دودســتهی فایروالهــای
مبتنــی بــر میزبــان و فایروالهــای مبتنــی بــر شــبکه قــرار میگیرنــد.
فایروالهــای مبتنــی بــر میزبــان بــر روی ســرورهای شــخصی نصــب میشــوند و بــر ســیگنالهای ورودی و خروجــی
نظــارت میکننــد.
فایروالهــای مبتنــی بــر شــبکه میتواننــد در زیرســاختهای ابــری ســاخته شــوند ،یــا میتواننــد ســرویس فایــروال
مجــازی باشــند.

فایروالهای فیلتر بستهها ()Packet-filtering
اســاس کار ایــن فایــروال در بررســی بســتهها بهصــورت جداگانــه اســت .هنگامــی کــه یــک بســته از ایــن فایــروال عبــور
میکنــد ،آدرس منبــع و مقصــد آن و همچنیــن پروتــکل و شــماره پــورت مقصــد آن بررســی میشــود .چنانچــه ایــن بســته
نتوانــد قوانیــن فایــروال را رعایــت کنــد ،قطــع میشــود و بــه مقصــد نمیرســد.

ل های بازرسی قانونی ()Stateful inspection
فایروا 
فایروالهــای بازرســی قانونــی بــه فایروالهــای فیلتــر دینامیــک بســتهها ()dynamic packet-filtering
نیــز معــروف هســتند .ایــن فایــروال دارای جدولــی اســت کــه مســیر تمــام ارتباطهــا را بــاز نگــه مـیدارد.
هنگامیکــه یــک بســتهی جدیــد میآیــد ،فایــروال اطالعــات موجــود در ســربرگ ( )headerبســته را بــا
جــدول خــود مقایســه میکنــد و تشــخیص میدهــد کــه آیــا ایــن ارتبــاط قابــل برقــراری اســت یــا خیــر؟
چنانچــه اطالعــات بســته بــا ارتبــاط فعلــی مطابقــت داشــته باشــد ،بســته اجــازهی عبــور را خواهــد داشــت.
در غیــر ایــن صــورت بســته مطابــق قوانیــن تنظیــم شــده بــرای ارتبــاط جدیــد ارزیابــی خواهــد شــد.
ایــن فایروالهــا ارتباطهــا را در دورههــای زمانــی مختلــف رصــد میکننــد و بســتههای
ورودی و خروجــی را مــورد بررســی قــرار میدهنــد .تمامــی بســتههای ورودی و خروجــی
ردیابــی میشــوند و تنهــا بســتههایی کــه واکنــش مناســبی نســبت بــه قوانیــن فایــروال دارنــد
مجــاز بــه عبــور خواهنــد بــود .اگرچــه فایروالهــای  Stateful inspectionبســیار مؤثرنــد ،امــا گاهــی
اوقــات در برابــر حمــات ( )DoSآســیبپذیر هســتند.

فایروال های الیه کاربری و پروکسی ()Application Layer and Proxy
هــم اکنــون حملــه بــه وب ســرورها روزبـهروز در حــال افزایــش اســت .بــه همیــن دلیــل بــرای محافظــت از شــبکه در برابــر
چنیــن حمالتــی ،نیــاز بــه یــک فایــروال قدرتمنــد بهشــدت احســاس میشــود .قــرار دادن فایــروال در پروکســی ســرور ،کار
را بــرای مهاجمیــن ســختتر خواهــد کــرد و آنهــا نمیتواننــد بهراحتــی بفهمنــد کــه شــبکه در چــه مکانــی قــرار دارد.
رمــز موفقیــت فایروالهــای الیــه کاربــری ،توانایــی آنهــا در بــاک کــردن محتــوای خــاص ماننــد  malwareهــا و
وبســایتهای خــاص و همچنیــن تشــخیص مضــر بــودن پروتکلهایــی ماننــد  HTTP ،FTPو  DNSاســت.
ازآنجاییکــه ایــن نــوع فایروالهــا بــر اســاس محتــوای انتقالــی کار میکننــد ،بــه مهندســان امنیتــی امــکان نظــارت
دقیقتــری را بــر روی ترافیــک شــبکه میدهنــد و قوانیــن را بــرای تاییــد یــا رد درخواســت اعمــال میکننــد.

ل های نرم افزاری
فایروا 
فایروالهــای نرمافــزاری ( )Software Firewallرا فایروالهــای شــخصی نیــز مینامنــد .ایــن فایروالهــا بــرای راهانــدازی
در یــک رایانــه طراحــی شــدهاند و معمــوالً در خانــه یــا رایانههــای اداری کوچــک مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد کــه مــدت
زمــان زیــادی بــه اینترنــت متصــل هســتند .فایــروال نرمافــزاری از دسترســی ناخواســته بــه یــک رایانــه در شــبکه از طریــق
شناســایی و جلوگیــری از برقــراری ارتبــاط بــر روی درگاههــای پــر خطــر جلوگیــری میکنــد.
بیشــتر فایروالهــای شــخصی دارای تنظیماتــی هســتند تــا بتوانیــد بهراحتــی سیاســتهای امنیتــی را متناســب بــا نیــاز
خودتــان اجــرا کنیــد.

pfSense؛ رایگان با امکانات یک فایروال تجاری سطحباال
 pfSenseیک فایروال و مسیریاب (روتر) متن باز و رایگان مبتنی بر  FreeBSDاست که یک رابط کاربری وب به آسانی
میتواند آن را مدیریت کند .این فایروال قدرتمند امکاناتی را ارائه میدهد که آن را در جایگاه رقابت با گزینههای تجاری
مطرح و گران قرار داده است و به همین دلیل میان کاربران از محبوبیت فراوانی برخوردار است.

نگاهی به تاریخچه pfSense
پــروژه  pfSenseســال  2004بــه عنــوان
شــاخهای از پــروژه فایــروال monowall

آغــاز بــه کار کــرد و ســال  2006بــرای
نخســتین بــار بــه صــورت عمومــی عرضــه
شــد .نــام ایــن نرمافــزار از آنجــا آمــده
کــه از  PFبــه معنــای ابــزار فیلترینــگ
بســتهها

()Packet-filtering

بهــره

میبرد.مهمتریــن تفــاوت  pfSenseو
 monowallدر ایــن بــود کــه  pfSenseبه
جــای دســتگاههای تــوکار (Embedded

 )devicesبــرای رایانههــای شــخصی و ســرورها طراحــی شــده بــود؛ بــه همیــن دلیــل نیــز قابلیتهــا و انعطــاف بیشــتری
در اختیــار کاربــران قــرار مـیداد.

قابلیتهای مهم pfSense
 pfSenseعــاوه بــر اینکــه یــک پلتفــرم بســیار قدرتمنــد فایــروال و مســیریابی (روتینــگ) اســت شــامل فهرســتی طوالنــی
از قابلیتهــای گوناگــون و مرتبــط نیــز میشــود.
ســامانه مدیریــت بســتهها در  pfSenseتوســعهپذیری بــدون ایجــاد آســیبهای امنیتــی را ممکــن میســازد .بــه همیــن
دلیــل  pfSenseابــزاری بســیار نیرومنــد و انعطافپذیــر اســت کــه میتــوان آن را بــه ســادگی بــرای مقاصــد گوناگــون مــورد
اســتفاده قــرار داد :از یــک روتــر خانگــی گرفتــه تــا یــک فایــروال بــرای شــرکتی بــزرگ .نصــب ایــن فایــروال آســان اســت و
تعمیــر و نگهــداریاش نیــز دشــواری چندانــی نــدارد .همچنیــن رابــط کاربــری ســادهای دارد و قابلیتهــای یــک محصــول
تجــاری بســیار گرانقیمــت را رایــگان در اختیــار کاربــران میگــذارد ،در نتیجــه میتوانیــد آن را بــه آســانی دریافــت و بــر
روی هــر ســختافزاری نصــب کنیــد ،مقیاسپذیــری و انعطافپذیــری آن هــم بــه همیــن خاطــر اســت.

یــک ویژگــی مهــم دیگــر ایــن نرمافــزار توســعهپذیری بســیار بــاالی آن اســت .گروههــای بســیاری بــر روی ایــن نرمافــزار
کار میکننــد و تــا کنــون افزونههــای گوناگونــی بــرای آن تولیــد کردهانــد کــه تقریبــا بیشــتر آنهــا بــه شــکل رایــگان در
دســترس کاربــران قــرار میگیرنــد.
 pfSenseعــاوه بــر ویژگیهــای اساســی یــک فایــروال ،ویژگیهــا و امکانــات دیگــری نیــز دارد کــه شــامل شــکلدهی بــه
ترافیــک ،امــکان تنظیــم بــه شــکل  ،VPN Routerقابــل اســتفاده بــه عنــوان ســرور  DNSیــا  ،DHCPقابــل اســتفاده بــه
عنــوان برگــردان نشــانی شــبکه ( ،)NATاتصــال از راه دور ،عیبیابــی ،گزارشدهــی ،ایفــای نقــش روتــر  LANیــا ،WAN
ایفــای نقــش بــه عنــوان یــک  Wireless hotspotو بســیاری امکانــات دیگــر میشــود.
بــرای اســتقرار و اســتفاده از نرمافــزار  pfSenseبهــره بــردن از دانــش  FreeBSDضرورتــی نــدارد .در واقــع اکثــر کاربــران
 pfSenseهرگــز از  FreeBSDخــارج از ایــن نرمافــزار اســتفاده نکردهانــد.
در نهایــت  pfSenseپــروژهای محبــوب اســت کــه از زمــان معرفــی تــا کنــون میلیونهــا بــار دانلــود شــده و در حــال حاضــر
صدهــا هــزار کاربــر فعــال دارد .اســتفاده از ایــن نرمافــزار در موقعیتهــای گوناگــون ســودمندیاش را بــه اثبــات رســانده
اســت؛ از امنیــت رایانههــای شــبکههای کوچــک خانگــی گرفتــه تــا هــزاران دســتگاه در شــبکههای بــزرگ شــرکتها،
دانشــگاهها و ســازمانها ،ایــن فایــروال همــه جــا از خــود ویژگیهــای قابــل اتــکا و بســیار موثــری نشــان داده اســت.
متخصصــان و نیروهــای فنــی ایمــن دیدهبــان شــبکه میتواننــد ایــن نرمافــزار را بــرای شــما نصــب و راهانــدازی نماینــد و
آموزشهــای الزم بــرای اســتفاده از آن را نیــز بــه شــما ارائــه کننــد.

زبیکس؛ راهحل طالیی پایش زیرساخت فناوری اطالعات سازمانها
زبیکــس یــک نرمافــزار مانیتورینــگ متنبــاز مناســب بــرای کس ـبوکارهای بــزرگ و کوچــک اســت .ایــن نرمافــزار پارامترهــای متعــدد یــک
شــبکه ،ســامت و یکپارچگــی ســرورها ،ماشــینهای مجــازی ،اپلیکیش ـنها ،ســرویسها ،پایگاههــای داده ،وبســایتها ،فضــای ابــری و  ...را بــه
صــورت مســتمر پایــش میکنــد.

زبیکــس از یــک ســازوکار اطالعرســانی منعطــف بهــره
میبــرد کــه بــه کاربــران امــکان میدهــد هنــگام هــر
رخــدادی هشــداری را در قالبهــای مختلــف از جملــه
ایمیــل دریافــت کننــد .ایــن شــیوه بــه کاربــران امــکان

میدهــد تــا واکنــش ســریعی در برابــر همــه مشــکالت
ســرور از خــود نشــان دهنــد .همچنیــن زبیکــس بهتریــن
شــیوههای گزارشدهــی و قابلیتهــای بصریســازی
دادههــا را براســاس دادههــای ذخیرهشــده در اختیــار
کاربــران قــرار میدهــد .ایــن ویژگــی هــم زبیکــس را بــه گزینــهای ایــدهآل بــرای برنامهریــزی ظرفیــت (Capacity

 )planningتبدیــل میکنــد.
تمــام گزارشهــا و آمــار مربــوط بــه زبیکــس و همچنیــن تمــام پارامترهــای مربــوط بــه پیکربنــدی و تنظیــم آن ،از طریــق
یــک فرانتانــد مبتنــی بــر وب در دســترس اســت؛ چنیــن ویژگـیای تضمیــن میکنــد کــه وضعیــت شــبکه شــما و ســامت
ســرورهایتان از هــر مکانــی قابــل ارزیابــی باشــد .در واقــع اگــر زبیکــس بــه درســتی و بــا دقــت تنظیــم شــود میتوانــد نقشــی
بســیار حیاتــی در پایــش زیرســاخت فنــاوری اطالعــات ســازمان ایفــا کنــد .ایــن موضــوع چــه بــرای ســازمانهای کوچــک بــا
فقــط چنــد ســرور و چــه شــرکتهای بــزرگ بــا تعــداد بســیار زیــادی ســرور بــه یــک انــدازه درســت اســت.
در ایــن میــان بایــد بــه ایــن موضــوع هــم اشــاره کنیــم کــه نرمافــزار زبیکــس رایــگان اســت .زبیکــس تحــت نســخه GPL 2

نوشــته و منتشــر شــده اســت؛ ایــن بدیــن معناســت کــه کــد منبــع آن بــه شــکل رایــگان منتشــر شــده و بــرای عمــوم در
دســترس اســت .همچنیــن شــرکت زبیکــس و شــریکانش از آن در سراســر جهــان پشــتیبانی تجــاری میکننــد.

ویژگیهای کلیدی زبیکس
بکارگیری آسان

عیبیابی
تعییــن آســتانههای هوشــمند ،شــرایط ایدهآلــی را بــرای
عیبیابــی بــه کمــک زبیکــس ایجــاد میکنــد .دیگــر

زبیکــس ویژگیهایــی دارد کــه اســتفاده از آن را ســاده

امکانــات زبیکــس در ایــن حــوزه عبارتنــد از :تشــخیص

و در کمتریــن زمــان ،امکانپذیــر میســازد .نصــب

خــودکار حالتهــای گوناگــون بــروز مشــکل در جریــان

ســاده و ســریع طــی چنــد دقیقــه ،ارائــه قالبهــا

ورودی بــه شــکلی کــه نیــاز بــه بررســی مــداوم معیارهــای

بــرای اغلــب پلتفرمهــای محبــوب ،امــکان ســاخت

ورودی نباشــد ،تشــخیص ناهنجاریهــا ،تحلیــل دلیــل

قالبهــای سفارشیسازیشــده ،امــکان اســتفاده از

ریشــهای مشــکالت ،پیشبینــی روندهــا در کنــار

صدهــا قالــب آمــاده کــه انجمنهــای زبیکــس قبــا

امــکان تعییــن آســتانههای هوشــمند بــه طــرزی بســیار

آنهــا را ســاختهاند و پایــش هــزاران دســتگاه مشــابه بــا

انعطافپذیــر و تعییــن ســطوح مختلــف بحرانیبــودن

بهرهبــردن از تنظیمــات ایــن قالبهــا بخشــی از ایــن

مشــکل.

ویژگیهــا بــه شــمار میآینــد.

بصریسازی و گزارشدهی
رابــط وب روشهــای گوناگونــی بــرای ارائــه یــک نمــای
بصــری از محیــط زیرســاخت فنــاوری اطالعــات شــرکت
دارد؛ بــرای مثــال میتــوان بــه داشــبوردهای مبتنــی
بــر ویجــت ،نمودارهــا ،نقش ـههای شــبکه ،اســایدها و
گزارشهــای تعاملــی اشــاره کــرد.

اطالعرسانی و اصالح
بــا زبیکــس آگاهــی از هــر مشــکل بــه نوعــی تضمیــن
شــده اســت .ایــن نرمافــزار افــراد مســئول را از راههــا و
روشهــای مختلــف در مــورد رخدادهــای گوناگــون آگاه
میســازد .امکاناتــی چــون ارســال پیــام ،رفــع مشــکل
بــه شــکل خــودکار و همچنیــن سفارشیســازی پیامهــا
تنهــا بخشــی از ایــن امکانــات و راههــا هســتند.

امنیت و اعتبار
زبیکــس حفاظــت از دادههــا را در تمــام ســطوح ممکــن
میســازد .از جملــه ویژگیهــای امنیتــی ایــن نرمافــزار
میتــوان بــه رمزگــذاری قــوی میــان همــه اجــزای
آن ،چنــد روش متفــاوت احــراز هویــت و صــدور اجــازه
دسترســی بــه گونــهای انعطافپذیــر اشــاره کــرد.

خدمات سانیار
ایــن روزهــا خدمــات  HP Care Packدر ایــران بــه صــورت
مســتقیم قابــل ارائــه نیســت و از ســویی بیــش از  ۹۰درصــد از
ســرورهای مــورد اســتفاده در کشــورمان از محصــوالت این شــرکت
بــه شــمار میآینــد ،بــه همیــن خاطــر شــرکت ایمــن دیدهبــان
شــبکه اقــدام بــه طراحــی و ارائــه خدمــات  HP Care Packدر
ایــران نمــوده و بــا در اختیــار داشــتن متخصصــان بــا تجربــه در
ی و نگهــداری بــا نــام
ایــن رشــته ،بســتههای خدمــات پشــتیبان 
تجــاری ســانیار را بــرای عرضــه آمــاده کــرده اســت.
ی نگهبــان اســت ،هماننــد خدمــات
ســانیار کــه در لغــت بــه معنــا 
شــرکت  HPدارای تنــوع مناســبی اســت و متناســب بــا شــرکتها
و محصــوالت موجــود در ایــران طراحــی شــده اســت .ســانیار ماننــد
بیمـهای بــرای حداکثــر آســودگی خاطــر از فعــال مانــدن تجهیزات
حســاس  HP Server & Storageطراحــی شــده و الویــت ایــن
ســرویس حــذف هرگونــه مشــکل در تجهیــزات و یــا بــه حداقــل
رســاندن زمــان حــل مشــکل اســت.

مراحل سانیار
 .1در مرحله اول ،کارشــناس شــرکت ایدهنت
بــرای بازدیــد ســرورها ،بــه شــرکت مــورد نظــر
مراجعــه و فرمهــای ارزیابــی ســختافزاری را
پــر میکنــد .ایــن مرحلــه ،هیــچ بــار مالــی بــرای
شــرکت متقاضــی در بــر نخواهــد داشــت.

 .2در مرحله دوم ،اعضای تیم سانیار با بررسی فرمها ،شرایط موجود را جهت ارائه خدمات بررسی میکنند.
 .3در مرحله سوم ،نوع طرح متناسب با شرایط آن شرکت انتخاب میشود.
 .4در مرحلــه چهــارم پیشــنهاد ســانیار کــه حــاوی توضیحــات طــرح انتخــاب شــده ،تعهــدات شــرکت ایدهنــت و هزینههــای
محاســبه شــده اســت ،آمــاده و ارســال میگــردد.
 .5شــرکت متقاضــی پــس از مطالعــه پیشــنهاد و رفــع ابهامــات احتمالــی بــا مشــورت بــا کارشناســان شــرکت ایــده نــت،
توافــق نهایــی خــود را اعــام میکنــد.
 .6قرارداد سانیار آماده و برای امضای نهایی ارسال میگردد.

انتخاب بهترین طرح خدماتی سانیار

طرح نقرهای
ی بــرای شــرکتها و
ایــن ســطح از پشــتیبان 
ســازمانهایی طراحــی شــده کــه در محــدوده

ایــن ســرویس دارای ســه طــرح از پیــش تعیینشــده
و یــک طــرح ویــژه و سفارشــی اســت.

زمانــی بیشــتری فعالیــت میکننــد .در طــرح نقــرهای
خدمــات پشــتیبانی بــرای  12ســاعت در  ۵روز هفتــه
(شــنبه تــا چهارشــنبه) ،در نظــر گرفتــه شــده اســت .در ایــن
طــرح ،ســانیار متعهــد میشــود حداکثــر تــا  ۴ســاعت پــس از
ی بــه محــل مراجعــه و اقــدام بــه
تمــاس شــرکت تحــت پشــتیبان 
رفــع مشــکل نمایــد .شــرکتهای تحــت پوشــش ایــن طــرح

طرح برنزی

مــی تواننــد هــر ســال  4بــار ،در صــورت بــروز حــوادث تحــت

طــرح برنــزی بــرای شــرکتها و ســازمانهایی

قــرارداد بــا گــروه ســانیار تمــاس بگیرنــد .همچنیــن بــه

آمــاده شــده کــه در ســاعتهای کاری مرســوم

صــورت پیشفــرض ،ایــن طــرح شــامل ۲بــار مراجعــه

فعالیــت میکننــد .در ایــن طــرح خدمــات پشــتیبانی

کارشناســان ســانیار جهــت بروزرســانی Firmware

بــرای  ۹ســاعت در  ۵روز هفتــه (شــنبه تــا چهارشــنبه)،

ســرورها و عملیــات PM Preventive

در نظــر گرفتــه شــده اســت .در طــرح برنــزی ســانیار متعهــد

 Maintenanceاســت.

میشــود حداکثــر تــا  ۴ســاعت پــس از تمــاس شــرکت تحــت
پشــتیبانی ،بــه محــل مراجعــه و اقــدام بــه رفــع مشــکل نمایــد.
شــرکتهای تحــت پوشــش ایــن طــرح میتواننــد هــر ســال 3
بــار ،در صــورت بــروز حــوادث تحــت قــرارداد بــا گــروه ســانیار
تمــاس بگیرنــد .همچنیــن بــه صــورت پیشفــرض ،ایــن

طرح طالیی
ایــن طــرح بــرای شــرکتها و ســازمانهایی بــا
فعالیتهــای حســاس و شــبانهروزی در نظــر گرفتــه

طــرح شــامل ۲بــار مراجعــه کارشناســان ســانیار جهــت

شــده اســت .در ایــن طــرح ،ســانیار بــه صــورت شــبانه

بروزرســانی  Firmwareســرورها و عملیــات PM

روزی ( )7x24و بــا زمــان پاســخگویی  2ســاعت پــس از

 Preventive Maintenanceاســت.

اولیــن تمــاس ،آمــاده ارائــه خدمــات اســت .همچنیــن ایــن
طــرح ،شــامل  5بــار تمــاس در ســال و  2بــار مراجعــه کارشناســان

طرح پالتینیوم

ســانیار جهــت بروزرســانی Firmwareســرورها و عملیــات PM

طــرح پالتینیــوم یــک طــرح ویــژه اســت کــه
بــرای شــرکتها و ســازمانهای بســیار بــزرگ طراحــی
شــده اســت .در ایــن طــرح شــرایط خــاص متقاضــی پــس از
بررســی کامــل در نظــر گرفتــه میشــود و پیشــنهاد ویــژهای
بــرای آن شــرایط ،آمــاده و ارائــه میشــود.

 Preventive Maintenanceاســت .ویژگــی اصلــی ایــن
طــرح ،ارســال ســرور جایگزیــن در صــورت طوالنیشــدن
زمــان رفــع مشــکل و یــا انتقــال ســرور بــه خــارج از
شــرکت تحــت قــرارداد در مــوارد خــاص اســت.

سابقه

مشاوره

بیش از دو دهه تجربه در زمینه تامین سرور و تجهیزات شبکه

مشاوره در انتخاب سختافزار مناسب و راهاندازی آن

تیمفنی

فناوری زیرساخت

بهرهگیری از تیم فنی ماهر و آشنا با فناوری دانش نوین

طراحی و راهاندازی مرکز داده سنتی و کانتینری

پشتیبانی

نرمافزار

ارائه خدمات پشتیبانی در کوتاهترین زمان با باالترین کیفیت

تولید نرمافزار اختصاصی و تهیه برنامههای سفارشی

آموزش

خدمات فنی

برگزاری دورههای آموزشی درحوزه فناوری اطالعات

تهران ،خیابان مطهری ،خیابان فجر ،پالک ،۳۴واحد۸

ارائه سانیار ،نسخه بومی HPE Care Pack
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