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  کاربران ارشد یدسترس تیریمد 
 کاربران ارشد یو کنترل سطوح دسترس تیریمد 
 ستمیبر برنامه ها و س یو کنترل دسترس تیریمد 

 عامل
 دستورات مخرب  يعمد ای ياز اعمال سهو يریجلوگ

  یاتیح يها ستمیس يسطح باال  بر رو یبا دسترس
 کاربران از راه دور يبرا یدسترس تیریمد 
 یاز دسترس یناش یتیامن داتیدر برابر تهد محافظت 

 در سطوح باال
 یو دو عامل کپارچهی تیهو احراز 
 تیبا قابل ستمیکاربران به س یدسترس ریتصاو ضبط 

 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 معرفی
ها از یک از سازمانمیهاي عظیهاي شبکه، افزایش تجهیزات فعال و برون سپاري و پیمانکاري بخشزیرساختامروزه با گسترش   

هاي باالدستی همچون افتا سو و نگرانی مسائل امنیتی در خصوص دسترسی راهبران سیستم و نیز الزامات داده شده از سوي سازمان
هاي ) بیشترین توجه را به خود جلب کرده و در صدر اولویتPAMدسترسی خاص (و بانک مرکزي باعث گردیده تا سامانه مدیریت 

 Gartnerدر لیست ارائه شده توسط  ARCOSبه نام  ARCON NETارائه شده توسط شرکت  PAMها قرار گیرد. محصول سازمان
در این حوزه را  Dellو  CyberArk  ،BeyondTrustداراي امتیاز بسیار باال بوده و رقابت شدیدي با سایر محصوالت مشابه همچون 

هاي سرتاسر دنیا، این محصول به خانهسازي و استفاده در بسیاري از موسسات مالی و اعتباري و وزارتباشد. با توجه به پیادهمیدارا 
محصوالت میودن با تماتجهیز را داشته و نیز قابلیت ارتباط برقرار نم 50000بلوغ کامل رسیده و هم اکنون توان اتصال به بیش از 

 باشد.گر اختصاصی دارا میرا توسط بخش تحقیق و توسعه این شرکت جهت ایجاد اتصالمیبو

شرکت رایان سامانه آرکا، به عنوان شریک تجاري انحصاري شرکت 
SecDefender  ،هند در ایران و با هدف ارائه بیشترین حد امنیت

باالترین سطح پشتیبانی  راحتی در استفاده، شفافیت فرآیندها و نیز
) با PAMدر خصوص استفاده از سامانه مدیریت دسترسی خاص (

،  ARCON NETیکی از برترین برندهاي این صنعت، شرکت 
قرارداد همکاري امضاء نموده تا به عنوان اولین و تنها دارنده 

مخاطبین این حوزه ارائه مینمایندگی این شرکت در ایران به تما
  خدمت نماید.
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  ویزگیها

  
 محدود سازي دسترسی راهبران ارشد سیستم 

به منظور جلوگیري از خطاي انسانی (غیر عمدي) براي راهبران با 
سطوح دسترسی باال و یا جهت جلوگیري از خرابکاري و فعالیت 
هاي مخرب عمدي که ممکن است از توسط نیروي انسانی ناراضی 

توان با اعمال محدودیت در میو یا نفوذي در سازمان صورت پذیرد 
سطوح دسترسی باال (ادمین) و همچنین جلوگیري از اجراي برخی 
دستورات مخرب و بدون استفاده از سمت راهبران ارشد از این امر 

  جلو گیري نمود .

  

 

 

 
  

 )Single Sign On )SSO -احراز هویت یکپارچه

با استفاده از احراز هویت یکپارچه دیگر نگران حفظ 
ها عبور پیچیده نبوده و تغییر دوره اي آنها کلمهنگهداري ده و

وقت و انرژي راهبران سیستم را صرف نخواهد کرد. کلمات عبور 
بر روي بستري که قابلیت شنود خواهند داشت گذر نخواهند 

منابع قابل دسترس با کمترین زمان در اختیار مینمود و تما
 اهد گرفت.ها قرار خومدیران و راهبران سیستم

 Password Vault –ذخیره امن کلمات عبور 

به  ARCONذخیره کلمات عبور در محصول 
صورت رمزنگاري چندالیه صورت گرفته و قادر خواهد بود تا 
کلمات عبور پیچیده را به صورت کامال خودکار، در فواصل زمانی 
مشخص به صورت دینامیک براي تعداد بسیار باالیی از تجهیزات 
به صورت نامحسوس در نظر مدیران و راهبران سیستم تغییر 

ی را به این طریق به انجام هاي باالدستداده و الزامات سازمان
 رساند. 

  

 Dual Factor –احراز هویت دوعاملی 

احراز هویت دوعاملی این اطمینان را حاصل خواهد 
کرد تا در صورتیکه کلمه عبور توسط سارقین کلمات عبور به 

ها قادر نخواهند بود تا با استفاده از آن به منابع سرقت رفت، آن
و تجهیزات سازمان دسترسی پیدا کرده و ایجاد اختالل یا تغییر 

از هویت دوم، شرکت گردند. به منظور استفاده از فاکتور احر
ARCON ) ماژول رمز یک بار مصرفOTP خود را ارائه داده تا (

ها قابل ها و تبلتبر روي تجهیزات هوشمندي چون موبایل
هاي دیگر امکان بهره برداري توسط روش همچنیناستفاده باشد. 

احراز هویت نیز همچون احراز هویت با فاکتورهاي بیومتریک، 
  نیز فراهم گردیده است.  VASCOهاي و توکن RSAهاي توکن

 One Admin Control –راهبري مرکزي 

با استفاده از راهبري مرکزي، مدیران سیستم قادر 
ها و امور اجرایی راهبران به صورت دسترسیمیبه کنترل تما

 متمرکز خواهند بود. 
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 S.M.A.R.T. Audit –ثبت دنباله ممیزي 

Trails 

هاي آینده، در راستاي شفاف سازي و بررسی
هاي عامل، هاي ممیزي و رویدادهاي سیستمنیاز به ثبت دنباله

هاي داده و تجهیزات امنیتی و شبکه امري جدي، ضروري پایگاه
با بهره  ARCONهاي تکنیکی خاصی است. و نیز با دشواري

 برداري از سیستم ثبت دنباله ممیزي و نیز ثبت و ضبط کامل
ها قادر خواهد بود تا این فرآیند را تا حد امکان ساده کرده نشست

 هاي باالدستی را نیز مرتفع سازد. و الزامات سازمان

 

 Live –مشاهده لحظه ایی رویدادها 

Dashboard 

استفاده از داشبورد به صورت زنده، مدیران 
هاي سیستم را قادر خواهد ساخت تا با مانیتور کردن دسترسی

ایی مورد فعال، دستورات به انجام رسیده را به صورت لحظه
بررسی قرار دهند. دستورات پرخطر نیز شناسایی شده و به 

سازي صورت لحظه ایی قابل رویت خواهد بود. به منظور شخصی
فحه داشبورد نیز امکاناتی فراهم دیده شده تا به راحتی ص

 داشبورد زنده، در جهت نیاز سازمان قابل تغییر باشد.   

 

 SSH – SSH Keysمدیریت کلیدهاي 

جهت احراز هویت  SSHاستفاده از کلیدهاي 
نیز از گذشته نگرانی مدیران سیستم بوده است. این کلیدهاي 
رمزنگاري نیز همچون کلمات عبور قابلیت آن را دارند تا هکرها 

ها سعی در یافتن زوج کلید صحیح جهت وارد با استفاده از آن
با ایجاد الیه ایی  ARCOSشدن به سیستم را داشته باشند. 

نیز محافظت به عمل  SSHاز کلیدهاي جهت کنترل دسترسی، 
 آورد.می

 

 

  

 Granular –کنترل دسترسی به اجزاي خاص 

Access Control 

جهت دسترسی و به منظور نیاز دسترسی خاص، 
عامل با یک سطح  یا عدم دسترسی به بخشی هایی از سیستم

هاي داده، تجهیزات امنیتی و ، پایگاهکاربري در سیستم عامل
قادر خواهد بود تا با حداقل سطح دسترسی،  ARCOSشبکه ، 

ان بیشترین کارآیی و امنیت را براي مدیران، راهبران و پیمانکار
ها و سازمان فراهم آورده و مانع از بروز اختالل در سایر سرویس

 هاي کاربردي مورد استفاده سازمان گردد.برنامه

 

 Virtual  -هاي مجازي ساخت گروه

Grouping 

هاي مدیریت تعداد زیادي سیستم توسط تیم
مختلف امري بسیار پیچیده و حیاتی خواهد بود. مسئله ارائه 

ها طوري خواهد بود تا با دسترسی به این تیممناسب سطح 
کاري آنها  نیازمنديمیکمترین سطح دسترسی قادر به انجام تما

ها در هاي مجازي و ارتباطات مابین این گروهباشد. ساخت گروه
سازي فرآیندهاي حساب شده نقش و رسیدن به بهینه

 هامسئولیت

 

 Session –ها نشستمیضبط و ذخیره تما

Recording  

هاي قانونی به منظور ثبت وقایع و نیز پیگیري
در خصوص دستورات به انجام رسیده توسط راهبران، 

آوري پیشرفته قابل ذخیره سازي با حجم ها با فننشستمیتما
ي ممیزي، برداري جهت ثبت دنبالهبسیار اندك بوده تا ضمن بهره

هاي پروژهدر خصوص افزایش دانش کارکنان سازمان در 
 سپاري شده نیز مورد استفاده قرار گیرد.برون
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در  Microsoft Active Directoryاستفاده از  
 AD Bridging –ها احراز هویت

 

) به عنوان Microsoft Active Directory )MADاستفاده از 
این امکان را فراهم  ARCOSعنصر احراز هویت کننده در 

هایی غیر از ویندوز دارند، آورد تا تجهیزاتی که سیستم عاملمی
 Activeنیز قادر باشند تا از طریق  Unixو  Linuxهمچون 

Directory  احراز هویت شده و بدین طریق یکپارچگی در کل
 سازمان با کمترین پیچیدگی قابل حفظ و برقراري باشد.

  

 

 

 –ارتقاي سطح دسترسی و مدیریت نقش ها 
Privileged Elevation & Delegation 

Management )PEDM( 

 Policyقادر خواهد بود تا با اعمال  ARCOSبا توجه به این امر که 
دسترسی راهبران سیستم را به درستی مدیریت کند، گاهی نیاز 
تغییر موقت کاربري یک کاربر غیر راهبر به راهبر سیستم نیز 

گردد. این تغییر موقت کاربري بر اساس معیاري که احساس می
مشخص شده باشد، در زمانی خاص و از پیش تعیین شده نیز 

 تواند از کاربر سلب گردد. می

 

 

 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 

در ایران  Arconرسمینماینده  -آرکارایان سامانه 

 

 

به نام  ARCON NETارائه شده توسط شرکت  PAMمحصول  درباره :
ARCOS  داراي امتیاز بسیار باال بوده  گارتنردر لیست ارائه شده توسط

،  CyberArkو رقابت شدیدي با سایر محصوالت مشابه همچون 
BeyondTrust  وDell  شرکت رایان سامانه باشد. میدر این حوزه را دارا

، خدمات فروش و پس از  SecDefenderآرکا به عنوان شریک تجاري 
  کند.را در ایران ارایه می Arconفروش 
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