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 -1معرفی محصول
 SSOبه معنی

sign-on

 Singleیک روش ورود به سامانههای مختلف ولی از طریگگق یگگک درگگگاه

ثابت است .با این روش کاربر یک بار به این سامانه

SSO

متصل میشود و سپس به همه سیسگگتمهای

دیگر که مجوز داشته باشد ،بدون احراز هویت جدید متصل خواهد شد .به بیان دیگر  SSOپروسه احراز
هویت کاربر میباشد که به او اجازه میدهد تا برای دستیابی به چندین برنامگگه نرمافگگزاری مسگگتقل ولی
مرتبط ،از یک نام کاربری و کلمه عبور یکسان استفاده نماید .این روش با یک سامانه پشگگتی مبتگگنی بگگر
LDAP

( سامانه اخذ و احراز هویت مرکزی) پیادهسازی میشود که مسئولیت احگگراز هگگویت کگگاربران را

برعهده دارد .البته شایان ذکر است که مفهوم  Single sign-offیا  Single logoutنیز وجود دارد که
در زمان خروج یک کاربر از یک سیستم از همه سامانهها خارج خواهد شد.
استفاده از این سرویس در بسیاری از سرویسهای معگگروف دنیگگا نظگگیر  Gmailو  Facebookنگگیز
وجود دارد و شگگما بگگا نگگام کگگاربری و در واقگگع ایمیلی کگگه داریگگد (همیشگگه یکتا 1اسگگت) میتوانیگگد در
سرویسهای دیگر نیز ورود کنید و از همان نامکاربری و گذرواژه برای سایر خدمات نگگیز بهگگره ببریگگد.
شرکت متنباز سگگامان بگگا بهرهگگگیری از پروتکلهگگای  LDAP2و  CAS3این سگگرویس را در بسگگیاری از
سازمانهای کشور راهاندازی کرده است.

Unique 1
Lightweight Directory Access Protocol 2
Central Authentication Service 3
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تصویر شماره 1

زیر سامانههای این سرویس عبارتند از:
• پنل مدیریت
• صفحه ورود کاربران

 -2پنل مدیریت
این سامانه تحت وب در نسخههای جدید به عنوان یک سرویس مسگگتقل از  CASپیادهسگگازی شگگده
است و به منظور مدیریت ،حذف و اضافه کردن تمام خدمات  CASاستفاده میشود .پنل مدیریت ،همراه
با سایر ویژگیهای سرویس ،به مدیر سیستم امکان کنترل سرویسهایی که اجازه دارنگگد از طریگگق
احراز هویت کنند ،را میدهد.
قابلیتهای این سامانه به شرح زیر است.
✔

امکان حذف ،اضافه و مدیریت سرویسها

✔

امکان فعال و غیرفعال نمودن سرویسها

✔

امکان سفارشیسازی

Logo

و

Theme
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✔

امکان تعریف نمودن  URLمربوط به

✔

امکان تعریف  URLدیگری جهت انتقال کاربرانی که درست احراز هویت نشدهاند

✔

امکان تعری ف تاریخ انقضاء برای سرویس و اطالعرسانی آن به کاربران

✔

Logout

امکگگگان تعریگگگف ورود  2مگگگرحلهای

(U2F,YubiKey,Google

Security,FIDO

Duo

)Authenticator,Microsoft
✔

پشتیبانی از سیستمهای احراز هویت

(LDAP,Database,X.509,SPNEGO,JAAS,JWT,RADI

)US,MongoDb
✔

پشگگگگتیبانی از پروتکلهگگگگای

(CAS,SAML,WS-Federation,OAuth2,OpenID,OpenID

)Connect,REST
✔

امکان محول نمودن احراز هویت به فراهمکنندگان خارجی نظیر

✔

پشتیبانی از مدیریت رمزعبور ،اعالنها ،شرایط استفاده و جعل هویت به صورت پیش ساخته

✔

پشتیبانی از انتشار  attributeاز جمله رضایت کاربر

✔

نظارت و پیگیری رفتار برنامه ،آمار و الگهای مربوط به آن صورت بالدرنگ

✔

مدیریت و ثبت برنامههای کاربردی و خدمات مشتری با خط مشی مشخص احراز هویت

✔

پشتیبانی از کالینتهای مربوط به پلتفرمهای مختلف ()Java, .Net, PHP, Perl, Apache

✔

قابلیت یکپارچهسازی با

ADFS, Facebook, Twitter,

SAML2 IdPs
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InCommon, Box, Office365, ServiceNow, Salesforce,

)Workday) WebAdvisor, Drupal, Blackboard, Moodle, Google Apps

Real-time 4

5

متن با ِز سامان

سامانه یکبار ورود

تصویر شماره 2

تصویر شماره 3
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 -3صفحه ورود کاربران
این سامانه به منظور ورود کاربران و انجام روند احراز هویت آنها است .کاربر با نام کاربری و گگگذرواژه
خود که قب ً
ال در  LDAPایجاد شده است ،یکبار در سیستم احراز هویت میشگگود و سگگپس بگگا توجگگه بگگه
سرویسهایی که در پنل مدیریت تعیین شدهاند ،دیگر نیازی به انجگگام این رویگگه بگگرای آن سگگرویسها
نیست .کاربر پس از اتمام کار خود با خروج از این سامانه ،تمام نشستهای مربوط به خود را میبنگگدد و
عم ً
ال  single logoutکرده است.
قابلیتهای این سامانه به شرح زیر است.
✔

استفاده از زبان برنامهنویسی جاوا و توسعه بصورت  MVCبر روی فریم ورک

✔

احراز هویت ماژوالر از طریق  LDAP. Database. X.509و احراز هویت  2فاکتوری

✔

پشتیبانی از پروتکلهای استاندارد  SSOشامل

✔

دارا بودن کتابخانههای سمت کالینت جهت اتصال سایر سامانهها برای زبانهای برنامهنویسگگگی

Spring

CAS. SAML. OAuth. OpenID

 Java .NET. PHP. Perlو غیره
✔

یکپگگارچگی ( )Integrateبگگا نرمافزارهگگای

BlueSocket.

 Moodle. Google Appsو غیره
✔

چند زبانه بودن

✔

ارائه وب سرویس با استفاده از پروتکل

✔

دارای اجتماع 5قوی کاربری و مستندات کامل و دقیق و بروز

RESTful

Community 5
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Liferay.

Drupal.

uPortal.
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