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 چالش های موجود 

اینکه چه  آیا قادر به شناساییبرای شما مهم است؟ سازمان  هایصورت گرفته در پیکربندی سیستم اتتغییرو پیگیری شناسایی آیا 

آیا ؟ اطالع دارید ،های حیاتی سازمانمحتوای فایلبر روی تغییرات اِعمال شده  از آیا ، هستید؟های سیستم را تغییر دادهکسی فایل

آیا  رخ داده، هستید؟ های مهم سازمانفایلها/سیستمآیا متوجه تغییرات غیرمجازی که بر روی  از زمان وقوع آنها اطالع دارید؟

ود نیاورده شما به وج وارد نشده و تغییراتی در سیستمسیستم شما  به ایفایل ناشناخته ،طی اتصال به اینترنت اطمینان دارید که

آیا بدنبال راهکاری های امنیتی در سازمان شناسایی شوند؟ کشد تا نقضدرصد از موارد، ماهها طول می 66آیا میدانید در  ؟است

 جهت شناسایی نقض امنیت و محافظت سازمان در برابر حمالت امنیتی هستید؟

ری و نگهداعالوه بر دهد تا پیشنهاد می یامنیت هاینقضمحافظت سازمان در برابر جهت وری الجورد تکوین، رویکردی را شرکت فنا

 .گردداعالم  SOCتیم  بههشدار آن  ،، به محض اِعمال تغییرات غیرمجازهافایلها و سیستمپیکربندی  مدیریت کلیه تغییرات

 فایلها و صحت حل مدیریت پیکربندی سیستممعرفی راه

Tripwire Enterprise امنیتیپیکربندی  حل مدیریتترین راهجامع (SCM: Security Configuration Management ) و

 . باشدمی( FIM: File Integrity Monitoring)مدیریت صحت و یکپارچگی فایل 

SCM  ،های امنیتی، های مدیریت سیاستحلای از راهمجموعهremediation  های صورت گرفته براساس پیکربندی ارزیابیخودکار و

 ابلق سطح در را سازمان امنیتقادر است نگهداری و مدیریت کلیه تغییرات،  باباشد. این راهکار استانداردهای امنیتی جهانی می

 .ایدنم جلوگیری شوند،می سازمان امنیت کلی پایداری عدم به منجر که تغییراتی از داشته و هنگا قبولی

FIM های راهکاریکی از ماژول SCM تغییرات صورت گرفته بر  کلیهقدرتمند خود مانیتورینگ افزار قادر است با نرم این باشد.می

وع ، نساخت فایل یا اصالح، زمان نوشتن ،تغییر یافتهمحتوای  ،دسترسی به فایل های یک فایل همچون attributeروی هر یک از 

یا اعالن هشدار به محض وقوع تغییرات غیرمجاز، تیم امنیت ات گوناگون گزارشنموده و در غالب ارائه  نگهداریرا  غیرهو  آنو اندازه 

 را جهت ارزیابی آنها یاری نماید.

 



 

 های اصلی و مزایا ویژگی

  ها/تغییراتپیکربندی کنترل جهت نگهداری ومرکزی یک نقطه واحد 

 همچون امنیتیها و الزامات استاندارد پشتیبانی از PCI DSS 

  مانیتورینگ زیرساخت مجازی از طریق یکپارچگی کامل باVMware vCenter 

 با قابلیت قدرتمند  ارزیابی بالدرنگ تغییراتChangeIQ 

  قابلیت یکپارچگی کامل با راهکارهایSIEM  همچونHP ArcSight 

  جهت مانیتورینگ تغییرات دهای گوناگونرداشبوبه همراه  مطابق با نیازهای سازمانایجاد گزارشات دقیق و 

 های سیستمیهای غیرمجاز و تغییرات مدیریت نشده بر روی فایلشناسایی دسترسی 

 ها با ویژگی بندی فایلطبقهAsset View  همراه با امکان افزودن تگ وmetadata 

 مخاطبین

 ها و مؤسسات مالی اعتباریبانک 

 های مخابراتی و ارتباطیسازمان 

 های نظامیارگان های دولتی وسازمان 

 آوری الجورد تکوینها و خدمات شرکت فنتوانمندی

 افزاری از منابع معتبرافزاری و سختتأمین این کلیه تجهیزات نرم 

 های معتبر و رجیستر نمودن آنها در ایران و بنام سازمان شماارائه الیسنس 

 حل پیکربندی راهTripwire باتوجه به نیازها، اندازه و کارکرد سازمان 

 حلها در رابطه با این راهاندازی، آموزش و ارائه کلیه مسائل پشتیبانی موردنیاز سازماننصب، راه 

 ه صورت افزار بافزار و سختهای پشتیبانی نرمهای باالتر و تمدید الیسنسافزارها، ارتقای آنها به نسخهارائه بِروزرسانی نرم

 Tripwireتقیم از کمپانی مس

  برخورداری از دسترسی کامل به اطالعات موجود در پایگاه دانشTripwire 


