
 أراد العميل التخلص التدريجي من البنية التحتية لخدمة امللفات يف مكان العمل
 وسعى إىل حل فعال من حيث التكلفة من شأنه أن يمكّن مستخدميه من الوصول
.إىل مشاركات امللفات عن ُبعد من أي مكان

 كمصدر أسايس للمصادقة والتخويل (AD) طلب العميل أن يكون الدليل النشط
.لجميع املستخدمني

 سعى العميل إىل حل يضمن املصادقة اآلمنة ويمنع تعرض البيانات املستضافة على
.مشاركة امللفات إىل أجهزة غري موثوق بها

 كان العميل يبحث أيًضا عن االتصال عن ُبعد بنظام الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت
(VOIP) اإلفرتاضية الخاصة  الشبكة  إىل  والوصول  إىل (VPN) الداخلي،   فقط 
 واملشاركة، (VPN) مشاركات امللفات، واالتصال التلقايئ بالشبكة الخاصة اإلفرتاضية
.(VPN) والوصول إىل اإلنرتنت ملستخدمي الشبكة الخاصة اإلفرتاضية

فادهألا

 حًال باملزيات  ®ISSQUARED بناًء على األهداف املذكورة أعاله، قرر فريق
.التالية

املقاربة

.أ) مشاركة امللفات املستندة إىل السحابة

إىل الوصول  الدخوللتقييد  على  السيطرة  قوائم   ب) شبكة 
.املشاركة

.ج) البيانات يف وضع الراحة والتشفري أثناء الطريان

.د) الشبكة الخاصة اإلفرتاضية آمن قائم على السحابة

.هـ) أجهزة املستخدم النهايئ املحمولة واملؤمنة

النشط الدليل  مع  الجاهز  التكامل  إىل  (AD) و)   للوصول 
.املشاركات

.ز) املصادقة القائمة على الشهادة للشبكة الخاصة اإلفرتاضية

.ح) أجهزة افرتاضية لوحدة تحكم املجال يف بيئة السحابة

   

.رشكة رائدة يف تقديم خدمات التأمني الحكومي

عن العميل

الوصول إىل امللفات عن بعد
دراسة الحالة

التأمني



النهج واملنهجية

قام الفريق بتنفيذ وتكوين مشاركة ملف أزور

 البعيد، تم تنفيذ الشبكة  (VPN) للوصول إىل الشبكة الخاصة اإلفرتاضية
.الخاصة اإلفرتاضية "أزور" بمصادقة قائمة على الشهادة

.تم توفري أجهزة "سورفاس برو" املرتبطة باملجال للمستخدمني

 يف شبكة "أزور" االفرتاضية، تم إعداد شبكة فرعية للعّبارة لشبكة الشبكة الخاصة
.من نقطة إىل موقع   (VPN) اإلفرتاضية

 تم تكوين املصادقة املستندة إىل الشهادة ألجهزة املستخدم النهايئ اليت تتصل
.بشبكة "أزور" االفرتاضية

 لتلبية احتياجات تقسيم األنفاق للوصول إىل اإلنرتنت واالتصال مرة أخرى
 باملحلي، تقرر دفع املسارات املخصصة للعمالء. تمت جدولة الربامج النصية
 (VPN)  للتشغيل يف كل مرة يتم فيها بدء اتصال الشبكة الخاصة اإلفرتاضية
.على جهاز املستخدم

 تم حظر كل الوصول الخارجي إىل مشاركات امللفات ومل ُيسمح به إال عرب شبكات
"أزور" االفرتاضية

 تم ربط موارد مشاركة ملف "أزور" بمجال الدليل النشط للسماح بوصول
."كريبريوس" املصادق عليه

 تم ترحيل جميع امللفات من خادم امللفات املحلي إىل مشاركة ملف "أزور"
." Azcopy " باستخدام األداة املساعدة

.تمت استعادة األذونات وفًقا ألذونات امللف الداخلي

 تم تكوين مهمة "ويندوز" املجدولة على أجهزة املستخدم النهايئ لضمان التوجيه
.(VPN) املخصص للتشغيل عند بدء اتصال "الشبكة الخاصة اإلفرتاضية

 تم تكوين املهمة املجدولة على أجهزة املستخدم النهايئ لضمان اتصال تعيينات
.(VPN) مشاركة امللفات عند إنشاء اتصال الشبكة الخاصة اإلفرتاضية

 لكل من االتصاالت من نقطة (VPN) مع حل بوابة الشبكة الخاصة اإلفرتاضية
 إىل موقع ومن موقع إىل موقع، تم أيًضا ضمان االتصال بنظام الصوت عرب
.املحلي (VOIP) بروتوكول اإلنرتنت

  ®ISSQUARED بناًء على التوجيهات املذكورة أعاله، تم اتباع النهج التايل من قبل فريق
.لحسابات املستخدمني املتمزية والعادية

+1 805 371 0585
+1 800 779 0587   

support@issquaredinc.com
www.issquaredinc.com

HQ: 2659 Townsgate Rd, Suite 227
Westlake Village CA 91361 USA

النتائج

 تم تقليل تبعية امللف املحلي إىل ٪0، مما يمهد الطريق إلخراج البنية
.التحتية لخدمة امللفات داخل الرشكة

 تم تمكني ٪100 من املستخدمني عن ُبعد للوصول إىل مشاركة
.امللفات من أجهزتهم املُدارة

 تم السماح بالوصول بنسبة ٪0 إىل األجهزة غري املُدارة واألجهزة غري
.املتصلة بشبكة "أزور" الداخلية

.كان تدخل املستخدم النهايئ بنسبة ٪0 مطلوًبا لتمكني الخدمة

بروتوكول الصوت عرب  بنظام  املستخدمني   تم توصيل ٪100 من 
.محلي (VOIP) اإلنرتنت

 تم السماح بالوصول اآلمن بنسبة ٪100 للوصول إىل مشاركات
.امللفات من خالل مصادقة "كريبريوس" فقط


