پروپوزال نرم افزار سَمکا
(سیستم مدیریت کاربران اینترنت)

امروزه استفاده از اینترنت به غیر از مصارف کاری ،علمی و پژوهشی جنبه های مختلف دیگری پیدا کرده که
می تواند در شرکت ها و سازمان ها باعث آسیب های جدی جهت انجام ماموریت کارکنان بشود.
ابزارهای مدیریت مصرف کاربران که به اصطالح آن ها را اکانتینگ می نامیم در این مواقع به کمک مدیران
می آیند تا بتوانند از آسیب های استفاده غیر متعارف اینترنت در محیط کار ،جلوگیری کرده و آن ها را
مدیریت نمایند.
سامانه مدیریت کاربران اینترنت (سمکا) در محیطی با زبان شیرین فارسی این امکان را به شما خواهد داد تا به
صورت ساده بتوانید از پیچیده ترین امکانات و فناوری های موجود با مدیریت مستقیم خود استفاده نمایید.
 -1سرویس احراز هویت کاربران که شامل موارد زیر می شود :

 ایجاد کاربر و ارائه دسترسی بر اساس تاریخ و زمان استفاده از اینترنت :نرم افزار محیطی را ارائه میدهد که در آن
مشخصات کاربران مجاز ثبت گردد که این مشخصات شامل مشخصات فردی ،نام کاربری و کلمه عبور ،تاریخ شروع
و خاتمه دسترسی ،ساعتهای مورد استفاده کاربر و مقدار زمان استفاده کاربر در طول روز و ماه ،مقدار حجم دانلود
و آپلود در طول روز ،هفته و ماه و محدود نمودن کاربر به  IPو  Macآدرس خاص میشود
 احراز هویت با استفاده از پروتکل .RADIUS
 احراز هویت بر اساس سرویس  : Active Directoryدر صورتی که کاربران اینترنت قبال در بانک اکتیو دایرکتوری
وارد شده باشند نرم افزار این امکان را دارد که وظیفه  Authenticationرا به سرویس اکتیو دایرکتوری منتقل
کرده و در صورت کسب مجوز کاربر مجاز شناخته شود.
 اعمال محدودیت بر اساس  IP Addressو .MAC Address
 اعمال محدودیت بر اساس زمان ،مقدار دانلود و سرعت یا پهنای باند(.)Quota
 اعمال محدودیت بر اساس سرویس های اینترنتی و نوع فایل های قابل دانلود.
 امکان تعریف گروه کاربران و اعمال محدودیت های باال به صورت گروهی.
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 امکان انتقال کاربران  Active Directoryبه بانک اطالعاتی سامانه و اعمال محدودیت های باال به آن ها.

 -2امکان ایجاد قوانین دیواره آتش برای IP Addressها و Portهای خاص
 دیواره آتش کامال قابل مدیریت در سطوح پروتکلهای  IP,ICMP,TCP,UDPمیباشد و کاربر مدیر میتواند با
ایجاد قوانین الزم آن را مدیریت نماید .در ضمن محیطی ساده جهت تنظیم فایروال برای کاربران مبتدی وجود دارد

4

 -3امکان مشاهده کاربران فعال به همراه میزان استفاده آنها از پهنای باند به صورت زنده.

 -4ارائه گزارش های مختلف مدیریتی که شامل موارد زیر می باشند:
 گزارش ریز کارکرد کاربران که شامل مقدار زمان و مقدار مصرف آن ها می باشد.
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 گزارش الگ سایت های مشاهده شده توسط کاربران.

 گزارش برترین کاربران از لحاظ زمان استفاده از اینترنت.
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 گزارش برترین کاربران از لحاظ دانلود.

 گزارشی از برترین سایت های مراجعه شده در اینترنت ،بوسیله این گزارش شما می توانید بیشترین سایت های
مراجعه شده توسط کلیه کاربران یا کاربری خاص را مشاهده نمایید.
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 ارائه گزارش نموداری از مصرف پهنای باند در طول شبانه روز.
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 -5امکان ذخیره تمامی تنظیمات و گزارش ها در بانک اطالعاتی سامانه و مشاهده آن ها در هرر زمرانی کره
مورد نیاز شما است.
 -6امکان توزیع یک ارتباط اینترنتی بین چندین کاربر در شبکه داخلی
 -7امکان قطع ارتباط هر یک از کاربران توسط مدیر سایت بصورت آنالین
 مدیر سایت میتواند در پنجره کاربران فعال ارتباط هر یک از کاربران را در همان موقع قطع نماید

حوزههای کاربرد نرم افزار سمکا

 توزیع ارتباط اینترنت بین کاربران شبکه داخلی یک شرکت یا سازمان ایجاد امنیت در ارتباطات اینترنتی شرکت یا سازمان مواردی که بخواهیم برای کاربران اینترنت محدودیت زمانی یا حجمی اعمال کنیم ارائه گزارش به مدیران از وضعیت استفاده کاربران از اینترنت -اعمال محدودیتهای زمانی یا حجمی برای کاربران
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