
احراز هویت چند مرحله ای، تنها با یک کلیک امنیت اطالعات  

 با استفاده از یک راه کار ساده تامین می گردد. 





 احراز هویت

 ( Multi-Factorچند عاملی )

 چیست ؟

(که با عنووا  احوراز  MFAاحراز هویت چندعاملی یا ) 

( نیز شناخته می شوود، یوک 2FAهویت دو عاملی )

روش احراز هویت است که با دو بوشوا اطولوالعوات 

 2FAمجزا هویت یک کاربر را تایید موی کونود. روش 

 PINنسبت به روش های سنتی مثل رمز عوبوور یوا 

احراز هویت، قوی تر است. این روش از طریق تکمیل 

روش سنتی بوا یوک عوامول یوویوای  وانوویوه خو ور 

دسترسی به داده ها به علت استوفواده از کولوموات 

عبور ضعیف و یا سرقت آنها را  به طور موسوسووسوی 

 کاها می دهد.

یک راه کارر اار ه  ESET Secure Authenticationمحصول 

برای تمرمی ارزمرنهری کوچک و بزرگ فراهم می کنا  کا  

MFA   ر تمرمی کرربر هری رایج ایسامام مارنانا VPN  هار

Remote desktop  Office 365  Outlook Web Access  

 ورو  ب  ایسمم عرمل و ... قربل اامفر ه اات. 



 چرا استفاده از احراز هویت چند عاملی؟

نه تنها کارمندا  برای وبسایت ها و ایلیکیشن های مشتلف از کلمات 

عبور یکسا  استفاده می کنند، بلکه گاهی به راحتی هما  کلمات 

 عبور را نیز در اختیار دوستا ، خانواده و یا همکارا  خود قرار می دهند.

 رمز عبور ضعیف

این گفم  می گوی : "کررکنرن ضعیف ترین 

نقط  ارتبرط شمر هسمن "  زیرا معموال 

کررکنرن کسب و کرر خو  را ب  راحمی ب  

اشمراک می گذارن . یکی از بزرگمرین 

خطرات  اشمن رمز عبور ضعیف می برش . 

ن  تنهر کررکنرن از یک رمز عبور مشرب   ر 

چن  وبسریت و برنرم  هری کرربر ی 

اامفر ه می کنن  ک  گرهی اوقرت آزا ان  

رمز عبور خو  را بر خرنوا ه و همکرر خو  ب  

اشمراک می گذارن . هنگرمی ک  شرکت هر 

ایرات هری رمز عبور را اجرا می کنن   

معموال کررمن ان مجبور ب  اامفر ه از انواع 

رمز عبور قبلی خو  و یر نوشمن رمز عبور 

کرغذ یر  اشت  می خو  را بر روی یک 

. راه حل احراز هویت چن  عرملی شون 

برای محرفظت از کسب و کرر  ر برابر رمز 

عبور ضعیف  بر پیر ه ارزی رمز عبور منظم 

و اامفر ه از رمز عبور اضرفی  برای مثرل  ر 

تلفن کررکنرن می برش . بر اامفر ه از این 

راه حل  از  امرای مهرجمرن ب  ایسمم 

هری خو   و ب  ار گی ح س ز ن یک رمز 

 عبور ضعیف جلوگیری می کنی .

 نشت داده ها

امروزه ته ی ات امنیت اریبری  ر زمین  از 

 ات  ا ن  ا ه هر  ر حرل افزایش اات. 

یکی از رایج ترین راه هریی ک  هکرهر می 

توانن  ب  اطالعرت ارزمرن شمر  امرای 

 پی ا کنن  همرن رمز عبور ضعیف می برش .

عالوه بر این  ب  منظور حفرظت از ورو  

کرربران عر ی ب  ارویس هری حسرس  

ارزمرن می توان  ح و  اخمیرراتی را برای 

جلوگیری از  امرای هری غیر مجرز 

 تعریف کن .

بر اضرف  کر ن راهکرر چن  عرملی  

 امرای هکرهر ب  ایسمم هری شمر 

 شوار می شو  و  ر نهریت برعث  نرامی ی 

از  امیربی ب  ایسمم می شو . برترین 

صنریع برای هکرهری و  امرای ب  

اطالعرت آنهر ب  طور معمول مراکزی 

هسمن  ک   ارای اطالعرت ارزشمن  

مرلی مراقبت هری به اشمی و بخش 

عمومی می برشن . بر این حرل  این ب ان 

 معنر نیست ک  اریر صنریع امن هسمن .



یکی از رایج ترین راههایی که 

هکرها می توانند از طریق آ  به 

اطالعات یک سازما  دسترسی 

ییدا کند، استفاده از کلمات عبور 

ضعیف و سرقت شده می 

 باشد.

 

استفاده از این راهکار، از 

دسترسی مهاجمین به 

سیستم ها از طریق حدس 

کلمه عبور ضعیف جلوگیری 

 می کند.



احراز هویت تنها با یک کلیک بدو  نیاز به  

 تایپ مجدد کلمه عبور



 ESETوجه تمایز 

“Single server install, ease of setup, integration with Active Directory and 
one of the major pluses, an application we could give our staff members 
so there was no need for constant SMSs. On top of this, the fact it works 

seamlessly with open VPN made us very happy as we didn’t have to 
change our VPN setup to accommodate the software.” 

Tom Wright, IT Service Officer, Gardners Books 

 به سادگی نسوه اجرا را ییاده سازی نمایید.

این محصول ب  عنوان یک راه حل مسمقل طراحی شا ه و 

ویانا وز   Domainاز طریق کنسول تحت وب  ر یک محیا  

را  Active Directoryعمل می کن   می توانایا  ا غارا بار 

انمخرب نمریی . این انمخرب برعث نصب و پیکربن ی اریاع و 

را  ر  2FAار ه می شو  و هر آموزش اضرفی برای ا غرا 

  Domainارزمرن حذف می نمری .  ر غیر این صورت با ون 

 هم قربل اامفر ه اات.

 بدو  نیاز به سشت افزار اضافه

این محصول ب  گون  ای ارخم  ش ه ااات کا  نایارز با  

هزین  اضرفی برای ااخات افازارهاری خارر نا ار . یاک 

مگربریمی ب  ار گی  روی هر اروری نصاب  01اپلیکیشن 

 ش ه و شروع ب  کرر می کن .

 با اکثر تلفن های هوشمند موجود کار می کند

ب ون نیرز ب  اخت افزار یر  امگره موبریال خارصای بارای 

کررمن ان این محصول بر مح و ه  وایعی از تالافان هاری 

 هوشمن  کرر می کن .

 

دقیقه 10تنظیم تنها در   

زمرن زیر ی صرف طراحی ایان ماحاصاول شا ه ااات تار از 

اهولت و ار گی نصب آن اطمینرن حرصل شاو . کامایارنای 

ESET  تصمیم گرفم  محصولی تولی  کن  ک   ر کسب و کررهری

نیز ب  راحمی نصب و راه انا ازی شاو .  ITکوچک ب ون کررمن  

 5برای کسب و کررهریی از  ESET Secure Authenticationاگرچ  

تر ص هزار کرربر قر ر ب  ارائ  خ مرت برای چن ین کرربر ب  طاور 

همزمرن می برش  و می توان   ر کممرین زمرن ممکن نصاب و 

 راه ان ازی شو .

 کامل APIو  SDKشامل 

برای ارزمرن هر و شرکت هریی ک  میخواهن  فراتر از اینهر بار 

نیز ااات کا   APIو  SDKمحصول کرر کنن   این محصول شرمل 

می توانی  ممنراب ب  نیرزهری خو   عملکر    آن را گسامارش 

  هی . 

 احراز هویت 

ب ون نیرز ب  تریپ مج   رمز عبور  اجرزه ی احراز هویت تنهر بار 

یک کلیک خواهی   اشت و قربلیت کرر بر تامارمای اایاسامام 

   ان روی  و وین وز را  ار .iOSعرمل هری موبریل از جمل  



 موارد استفاده  

 جلوگیری از تشریب اطالعات

هر روزه اخبرر تخریب اطالعرت و نفوذ  ر ارزمرنهر ماناماشار 

 می شو .

 راه حل 

  حفرظت از ارتبرطرت آایب پذیر مثالRemote Desktop 

 بر اضرف  کر ن احراز هویت چن  عرملی.

 

  اضرف  کر ن احراز هویت چن عرملی با  تامارمایVPN 

 هری مور  اامفر ه

   نیرز ب  احاراز هاویات چانا  عارمالای بارای ورو  با

  امگرههریی ک  حروی اطالعرت حسرس هسمن .

  

  حفرظت از اطالعارت حسارس بار ااامافار ه ازESET 

Endpoint Encryption 

 

 ESETمسصوالت 

 ESET Secure Authentication 

 ESET Endpoint Encryption 

 

 تایید فرآیند ورود کاربر

کسب و کررهریی ک  از کرمییوترهری ب  اشماراک گاذاشاما  

ش ه  ر فضرهری کرری مشمرک اامفر ه می کن  و  ر طول 

روز کرری نیرزمن  تریی  بارای ورو   ر تامارمای باخاش هار 

 هسمن .

 راه حل 

   پیر ه ارزی احراز هویت چانا  عارمال بارای ورو  با

 امگرههریی ک   ر فضری کرری ب  اشمراک گاذاشاما  

 ش ه ان .

  

 ESETمسصوالت 

 ESET Secure Authentication 

 تقویت حفاظت از رمز عبور 

کرربران از پسور هری مشرب   ر اپلایاکایاشان هاری ماماعا   و 

ارویس هری وب اامفر ه می کانانا   کا  ایان امار امانایات 

 ارزمرنهر را ب  خطر می ان از .

 راه حل 

  مح و  کر ن  امرای ب  منربع ارزمرن ب  وایلا  باهاره

 بر اری احراز هویت چن  عرملی.

 

  احراز هویت چن عرملی  برعث کرهش نگرانی  ر ارتابارط بار

رمزهری عبور ب  اشمراک گذاشم  ش ه  و یر ارقات شا ه 

 عالوه بر رمز عبور  می شو . OTPب  وایل  نیرز ب  یک 

 

 ESETمسصوالت 

 ESET Secure Authentication 



 ویژگی های فنی و یلتفرم های مسافظت شده

 احراز هویت 

احراز هویت تنهر بر یک کلیاک  ر تامارمای 

  انا رویا  و iOSموبریل هری هاوشامانا  

 وین وزی.

 راهکارهای چندگانه برای احراز هویت 

این محصول ب  خوبی روشهری افررشی  

از اپلیکیشن هری موبریل  اعالن هر  تاوکان 

بارای تاحاویال  SMSهری اخت افزاری و 

OTP . پشمیبرنی می کن 

 کنترل از راه دور

از طریق کنسول تحت وب این محاصاول یار 

(  ب  MMCکنسول م یریمی مریکروارفت )

 Active Directoryمنظور م یریت راحممر بار 

ا غرا ش ه و یر ب  صاورت  مساماقال  ر 

 کرر می کن . Domainارزمرنهری ب ون 

 

 یشتیبانی حفاظتی

VPN هر  پروتکالRemote Desktop   (RDP  )

Outlook Web Access (OWA(  VMware 

Horizon View  و اارویاس هاریRadius-

based    وهمگی ب  صورت محلی توا  این

 محصول پشمیبرنی می شون .

 مسافظت سیستم عامل اضافه

همچنین احراز هویت اضرف  برای الگین هری 

 اکمرپ و افزایش اممیرز بر احراز هویت چنا  

 عرملی حفرظت می شون .

 

 یشتیبانی از فضای ابری

  ایان On-premiseعالوه بر اپلیکیشن هری 

محصول همچنین از ارویس هری مبامانای 

بر وب از جمل  اپلیکیشان هاری گاوگال و 

( Office 365)شرمل  ADFS 3.0مریکروارفت 

 محرفظت می کن .

 یشتبانی  از توکن های سشت افزاری

حمی اگر توکن هری ااخات افازاری الزا 

کا  بار  HOTPنبرش   تمرمی توکان هاری 

OATH . ارزگررن   پشمیبرنی می شون 

VPN های تست یشتیبانی 

Barracuda, Cisco ASA, Citrix Access Gateway, 

Citrix NetScaler, Check Point Software, 

Cyberoam, F5 FirePass, Fortinet FortiGate, Juni-

per, Palo Alto, SonicWall.  

 

  



 ESETدرباره 
ESET  توسط مجله  2102یک شرکت جهانی در امنیت اطالعات است که به عنوا  تنها رقیب در سالGartner 

 برای یلتفرم های حفاظتی ایستگاههای کاری معرفی شده است.

  تحویل فوری  حفرظت جرمع  ر  ITارل اات ک   ر تواع  صنعت نرا افزار و خ مرت امنیمی حوزه  31بیش از  ESETشرکت 

 مقربل ته ی ات امنیت اریبری  ر حرل رش  برای کسب و کررهر و مشمری هری جهرنی  فعرلیت می کن  .

 






