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چنین حمالتى مى تواند عواقب جدى براى مشاغل و افراد
.داشته باشد

چنین حمالتى مى تواند عواقب جدى براى مشاغل و افراد
.داشته باشد

V.I.P.

رمزهاى عبور دیگر عملیاتی نیستند

 متخصصان امنیت فناورى اطالعات در سراسر جهان موافق هستند که رمزهاى عبور منسوخ شده اند 
و باید به عنوان یادگارى از گذشته در نظر گرفته شوند. هزینههاى نگهدارى رمزهاى عبور بیشتر از 

مزایاى آن است.  گذرواژهها به طور فزایندهاى قابل پیشبینى هستند و کاربران را در معرض خطر 
سرقت اعتبار  قرار مىدهند.حتى قوىترین رمزهاى عبور را مىتوان سرقت کرد. انگیزههاى حذف 

مکانیسمهاى احراز هویت  مبتنى بر رمز عبور قانع کننده است.

٣

درصد از موارد نقض اطالعات ٦١
مربوط به اعتبار است. سوءاستفاده 

از امتیازات، بیشترین تنوع سوء 
استفاده در نقض دادهها است 

سوء استفاده از امتیازات، بیشترین  
تنوع سوء استفاده در نقض دادهها  

است. اعتبارنامهها باالترین تنوع داده 
هستند که در نقض دادهها به خطر 

مىافتد

برای سازمان های فناوری اطالعات، پشتیبانی و 
حفظ گذرواژه ها باری است که هزینه های میز 

راهنما را افزایش می دهد، پیچیدگی ایجاد 
می کند و منجر به تجربه های ضعیف کاربر در 
رابطه با الزامات بازنشانی رمز عبور می شود. 

مهم تر از همه، رمزهای عبور دیگر برای 
محافظت در برابر تهدیدات فعلی امنیت 

سایبری کافی نیستند و با نیازهای امنیت 
اطالعات شرکت ها مطابقت ندارند.

گزارش های نقض داده ها نشان می دهد که 
مجرمان از رمزهای عبور ناامن برای حمله به 
سازمان ها استفاده می کنند. گذرواژه های به 

خطر افتاده، دزدیده شده یا ضعیف عامل 
کلیدی برای حمالت موفقیت آمیز برای افشای 

اطالعات شخصی، جعل هویت حساب های 
کاربری و وب سایت های قانونی هستند. چنین 
حمالتی می تواند عواقب جدی برای مشاغل و 

افراد داشته باشد.

سازمان ها باید فراتر از استفاده از رمزهای 
عبور برای احراز هویت کاربران و محافظت از 

داده ها حرکت کنند.

٣٩ درصد از سازمان ها افزایشی
در سرقت اعتبار ها داشته اند و سایر 

حمالت رمز عبور را تجربه کردند



4

 مزايا  

FIDO چیست؟

 Fast Identity Online-FIDO درحالیکه راهحلهاى زیادى براى پیادهسازى احراز هویت بدون رمز عبور وجود دارد، روش 
نوید ارائه مکانیزم احراز هویت بدون اصطکاك و ایمن را مىدهد

استاندارد FIDO2 براى حل سناريوهاى چند كاربر در 
نظر گرفته شده است و توكن هاى رمزنگارى چندعاملى 

 FIDO2 بدون رمز عبور را ارائه مى دهد. يك تأييدكننده
كه به عنوان كليد امنيتى FIDO نيز شناخته ميشود، 

يك يا چند كليد خصوصى را تعبيه ميكند كه هر كدام 
به يك حساب آنالين اختصاص داده شده است. قبل 
از اينكه بتوان از كليد خصوصى براى امضاى پاسخ به 

چالش احراز هويت استفاده كرد، پروتكل ها به يك پين
. يا روش بيومتريك يا توكن احراز هويت نياز دارند

كليدهاى امنيتى FIDO2 مى توانند به طور كامل 
اعتبارنامه هاى رمز عبور ثابت ضعيف را با اعتبارنامه 

هاى كليد عمومى/خصوصى سخت افزارى يا نرم 
افزارى قوى جايگزين كنند.

امنیت: اعتبارنامه های ورود منحصر به فرد در هر وب 
سایت، که هرگز در سرور ذخیره نمی شود، خطرات 

د. فیشینگ و همه اشکال سرقت رمز عبورد را از بین می بر

تجربه کاربری: کاربران با روش های داخلی ساده در 
 FIDOدستگاه های خود یا با استفاده از کلیدهای امنیتی ٢

. و استفاده آسان وارد سیستم می شوند

حریم خصوصی: کلیدهای منحصر به فرد برای هر سایت 
اینترنتی که نمی توان برای ردیابی کاربران در سراسر 
سایت ها استفاده کرد. داده های بیومتریک، هنگام 

. استفاده، غیر قابل کپی هستند

مقیاس پذیری: FIDO٢ از طریق یک فراخوانی ساده جاوا 
اسکریپت API فعال می شود که در همه مرورگرها و 

پلتفرم های پیشرو پشتیبانی می شود.

Administrator
Underline
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راستى آزمايى كاربر

FIDO
احراز هويت

چالش

امضا (پاسخ)  قبل از استفاده از كليد خصوصى،
اجازه كاربر الزامى است

احراز هويت كننده

كليد خصوصى اختصاص داده شده به يك برنامه

احراز هويت FIDO  چگونه كار مى كند؟
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FIDO2 و انطباق با مقررات
كسب وكارها توسط شبكه اى پيچيده از مقررات، حوزه هاى قضايى و استانداردهايى اداره مى شوند كه الزامات امنيتى و حريم خصوصى را تعيين مى كنند. 

وجه مشترك در همه مقررات، نياز به احراز هويت قوى است.

CCPA و GDPR مطابقت با

PSD2 مطابقت با

طبق هر دو مقررات، افراد سوژه داده، شهروندان اتحاديه اروپا و ايالت كاليفرنيا از حقوق دسترسى، تصحيح، پاك كردن و قابل حمل بودن بر روى داده هاى 
شخصى خود برخوردار هستند. يكى از مؤلفه هاى كليدى ارائه اين قابليت ها به صورت ايمن، اطمينان از صحت و اعتبار هويت افرادى است كه از اين حقوق 

. داده استفاده مى كنند
استاندارد FIDO2 دستگاه هاى پشتيبانى شده حفاظت از داده هاى شخصى را در بر مى گيرد و احراز هويت ساده و در عين حال كارآمد را امكان پذير مى كند. 

FIDO2 بر اساس رمزنگارى كليد عمومى است، در حالى كه كليدها به صورت محلى در دستگاه احراز هويت، بدون هيچ گونه رمز مشترك سمت سرور، توليد 
و ذخيره مى شوند. پاسخ احراز هويت رمزگذارى شده است و از حمالت فيشينگ  حفظ مى شود، در حالى كه بيومتريك ها فقط در دستگاه كاربر ذخيره و 

پردازش مى شوند.

دستورالعمل خدمات پرداخت اتحاديه اروپا (PSD2) با هدف ايجاد يك بازار پرداخت اروپايى يكپارچه و ايمن تر كردن پرداخت ها براى محافظت از 
حساب هاى كاربران است. يكى از الزامات كليدى PSD2 نياز به احراز هويت قوى مشترى (SCA) با استفاده از چندين عامل احراز هويت است كه در آن 

ازد. نفوذ در يك عنصر، قابليت اطمينان ساير عناصر را به خطر نمى اند
بانك ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت مى توانند از دستگاه هاى معتبر FIDO2 براى برآوردن الزامات مطابقت سازمان بانكدارى اروپا استفاده كنند. 
استفاده از رمزنگارى نامتقارن به كاهش همه حمالت شناخته شده اى كه اعتبارنامه هاى مشترك مانند رمز عبور را هدف قرار مى دهند، كمك مى كند. 

بيومتريك و كليدهاى امنيتى مورد استفاده، فاكتورهاى احراز هويت "آنچه كه هستيد" و "آنچه داريد" را ثابت مى كنند و سطح رفاه بيشترى را براى كاربر 
ارائه مى دهند.

الزامات مشخص شده توسط اياالت متحده در مورد امنيت سايبرى

بر اساس الزامات تعيين شده، سازمان ها مستلزم به اجراى احراز هويت چند عاملى هستند. دستگاه هاى Thales FIDO و ساير گزينه هاى احراز هويت، 
گسترده ترين طيف راه حل هاى احراز هويت را ارائه مى دهند، كه سازمان هاى فدرال و ايالتى را قادر مى سازد تا الزامات اساسى اعتماد صفر و احراز هويت 

مشخص شده در قوانين اجرايى اياالت متحده را برآورده كنند.
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مالحظاتعملى
آيا بايد روشهاى احراز هويت موجود را جايگزين كنيم؟

OTP Push/ 
OTP Mobile 

App

X.509 smart 
cards

SMS

متوسطمتوسط

پايين پايين

باالباال

  OTP سخت افزار

دسترسى ممتاز

ورود به شبكه

دسترسى VPN/ فضاى ابرى

باال

باال

باالباال

باال پايين

پايين

باال باال

براى حل مشكالت امنيتى حق دسترسى، بسيارى از سازمان ها در طرح هاى احراز هويت قوى، از جمله احراز هويت مبتنى بر PKI و سخت افزار 
OTP يا راه حل هاى موبايل سرمايه گذارى كرده اند. جايگزينى اين راه حل ها از نظر هزينه و عملياتى امكان پذير نيست، به خصوص اگر راه حل ها 

. نيازهاى تجارى را برآورده كنند
سازمان ها بايد همه راه حل هاى احراز هويت موجود را ارزيابى كنند تا ببينند كدام راه حل در موارد استفاده مختلف موفق است.

FIDO2 دستگاه

راه حل هاى ارائه شده توسط شركت تالس، طيف متنوعى از روش هاى احراز هويت را پشتيبانى مى كنند. اين راه حل ها سازمان ها را قادر مى سازند تا از 
طريق مديريت دسترسى يكپارچه،  پذيرش كاربران را در محيط هاى تركيبى ايمن كنند و ابتكارات تحول ديجيتالى خود را با ارائه يك دستگاه احراز 

هويت به كاربران براى ايمن كردن دسترسى به برنامه هاى قديمى، دامنه هاى شبكه و خدمات ابرى تسهيل كنند. 
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FIDO2 با احراز هويت PKI تركيب احراز هويت

به دليل پيچيدگى مديريت گواهى هاى ديجيتال و PKI، شركت ها 
اغلب مجبور هستند بين عملكرد تجارى و امنيت تعادل ايجاد كنند 

كه منجر به ايجاد شكاف هاى جدى مى شود و آنها را در معرض 
. حمالت سايبرى قرار مى دهد

سازمان هايى كه براى احراز هويت و دسترسى ايمن به برنامه هاى 
سنتى روى PKI سرمايه گذارى كرده اند، نيازى به جايگزينى محيط 

 FIDO2 را با PKI احراز هويت موجود خود ندارند. آن ها مى توانند
تكميل كنند، زيرساخت هاى موجود خود را ايجاد كنند و ردپاى 

امنيتى موجود خود را به روش هاى احراز هويت مدرن گسترش دهند 
تا از دسترسى به برنامه هاى مبتنى بر فضاى ابرى محافظت كنند.

مزايا

• راه حل امنيتى يكپارچه احراز هويت و دسترسى هم براى 
برنامه هاى قديمى و هم براى برنامه  ها و داده هاى مدرن مبتنى 

. بر ابر

• ادغام سريعتر در برنامه ها براى احراز هويت قوى بر اساس 
. FIDO2 رمزنگارى كليد عمومى پروتكل

• هزينههاى كمترى براى شركت ايجاد مى شود به دليل اينكه 
آنها مىتوانند بر اساس زيرساختهاى احراز هويت موجود 
ايجاد شوند و مكانيسمهاى احراز هويت خود را گسترش 

دهند .
•انطباق پذيرى از قوانين حفظ حريم خصوصى براى همه موارد 

استفاده جهت اطمينان از محافظت از اطالعات خصوصى و 
معقول و جلوگيرى از قرار گرفتن غيرمجاز چنين داده هايى براى 

. هر كسى

• كاهش پيچيدگى براى كاربران نهايى، توسعه دهندگان و 
مديران.

بسيارى از سازمان ها در زيرساخت كليد عمومى (PKI) براى مديريت احراز هويت مبتنى بر گواهى سرمايهگذارى كردهاند. PKI كه توسط مقررات 
امنيتى و حريم خصوصى متعدد و استانداردهايى كه نياز به سطح بااليى از اطمينان و تأييد اعتبار قوى دارند، به طور گسترده توسط صنايع و 

سازمان ها، از جمله بانك ها، مراكز مراقبت هاى بهداشتى، شركت هاى تامين انرژى و سايرين براى دسترسى ايمن به داده ها و برنامه ها استفاده 
مى شود.
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سرمايهگذارى در راهحلهايى كه براى آينده آماده هستند

ارزش استراتژيك انواع مختلف توكن احراز هويت

  Ant Allan, David Mahdi, Tricia Phillips  منبع: گارتنر، مى 2021 ، مركز نوآورى توكنهاى مختلف احراز هويت

 FIDO با استفاده از يك توكن بر اساس پروتكل هاى احراز هويت MFA پيش بينى مى كند كه تا سال 2025، بيش از 25٪ از تراكنش هاى Gartner
خواهد بود، در حالى كه امروزه كمتر از 5٪ است. عالوه بر اين، گارتنر توصيه مى كند كه رهبران مديريت امنيت و ريسك بايد به دقت ارزيابى كنند كه 

: كدام گزينه به بهترين وجه با نيازهاى تاكتيكى و استراتژيك آنها مطابقت دارد و بايد
. • ارزش سرمايه گذارى ها را با انتخاب روش هايى كه مى توانند احراز هويت سازگار، كافى، معقول و موثر را براى كاربر فراهم كنند، بهينه كنند

• با ارزيابى اعتماد، هزينه كل مالكيت، تجربه كاربر (UX) و ساير نيازها و محدوديت ها در موارد مختلف استفاده، مطمئن شوند روش هاى احراز هويت 
. كاربر (با يا بدون توكن) اين معيارها را برآورده مى كنند

• آسيب پذيرى هاى بالقوه در پياده سازى هاى قديمى را با عدم سرمايه گذارى از حالت هاى OOB قديمى شناخته شده ضعيف، مانند SMS، و مهاجرت به 
. سمت روش هاى مؤثرتر كاهش دهند

• برنامه ريزى براى بهبود ثبات در موارد استفاده چندگانه با آماده سازى براى سرمايه گذارى هاى استراتژيك در FIDO2، جستجوى فرصت هاى تاكتيكى 
براى سرمايه گذارى در كوتاه مدت.

نامناسب، عدم سرمايه گذارى
احتياط در مرد 

سرمايه گذارى مجدد
مناسب براى سرمايه گذارى 

جديد
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Azure AD ادغام كامل با

مزيت احراز هويت FIDO شركت تالس 
FIDO طيف كاملى از دستگاه هاى

 فروشندگان زيادى وجود دارند كه توكن هاى احراز هويت مختلفى را ارائه مى دهند. با اين حال، تنها Thales طيف كاملى از 
 Thales را براى رسيدگى به تمام موارد استفاده احراز هويت ممكن ارائه مى كند. به طور خاص، دستگاه هاى FIDO دستگاه هاى

از: SafeNet FIDO عبارتند
FIDO و PKI براى رسيدگى به موارد استفاده PKI-FIDO كارت هاى هوشمند •

• كارت هاى هوشمند FIDO با پشتيبانى از NFC، احراز هويت FIDO را از طريق دستگاه هاى تلفن همراه امكان پذير مى كند
• كارت هاى هوشمند FIDO با دسترسى منطقى تركيبى

• دستگاه هاى USB FIDO با تشخيص حضور، امكان دسترسى ايمن از راه دور به خدمات ابرى را فراهم مى كند

 SafeNet FIDO سازگار و يكپارچه هستند. دستگاه هاى Azure AD كامالً با خدمات مديريت شده Thales FIDO تمام دستگاه هاى
 Thales FIDO2 تجربه ورود يكپارچه و بدون رمز عبور را از همه دستگاه ها به كاربران ارائه مى دهند. سازمان هايى كه از دستگاه هاى

استفاده مى كنند، مى توانند با احراز هويت بدون رمز عبور، به موارد استفاده جديد رسيدگى كنند و در عين حال تعادل بهينه بين امنيت و 
. راحتى را حفظ كنند
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درباره راهبران هویت مجازی آینده (برهان)

شرکت راهبران هویت مجازی آینده (برهان) به عنوان مرجع پژوهش، آموزش، ارزیابی و مشاوره حوزه هویت دیجیتال 
و سیستم های مدیریت هویت و دسترسی از سال  1394آغاز به کار کرد. شرکت برهان با بهره گیری از متخصصان بین 
رشته ای در قالب گروه های تخصصی به شناسایی، بررسی و تحلیل موضوعات راهبردی، آینده پژوهی، معماری و مدل 

سازی کالن راهبردی و اجرایی حوزه های هویت دیجیتال و مدیریت هویت و دسترسی می پردازد و درصدد ایجاد 
اولین پایگاه قدرتمند علمی و فناوری این حوزه در کشور است.

: تماس با ما

راهبران هویت مجازی آینده (برهان)
تهران، خیابان خرمشهر،  خیابان شهید صابونچی

تلفن تماس: 88517698 - 021 
فکس:          88517419 -021
info@borhanid.com  :ایمیل

 THALES از مقاالتی است که در سال 2021  توسط شرکت The FIDO Authentication Handbook گزارش
منتشر شده است . نسخه ترجمه شده این گزارش به همت کارشناسان مجموعه برهان در اختیار عالقه مندان به 

مدیریت هویت و دسرتسی قرار گرفته است.

https://twitter.com/ThalesCloudSec
https://www.facebook.com/ThalesCloudSec
https://www.linkedin.com/company/thalescloudsec/
https://www.youtube.com/ThalesCloudSec

	Passwords are not Viable
	What is FIDO2?
	How does FIDO Work?
	FIDO2 and Regulatory Compliance
	Compliance with GDPR and CCPA
	Compliance with PSD2
	Meeting Requirements Specified by the US Executive Order on Cyber Security

	Practical Considerations
	Do we need to replace existing authentication methods?

	Combining PKI Authentication with FIDO2 Authentication
	Investing in Solutions that are 
Future-ready
	The Thales FIDO Advantage
	Full range of FIDO devices

	Full Integration with Azure AD



