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درباره سورین
شرکت فناوری راه نو سورین ،به عنوان یک مجموعه فعال در حوزه امنیت با هدف ایجاد بهبود
در وضعیت دفاع سایبری و ارتقا آگاهی نسبت به مخاطرات امنیتی در سال 1396تاسیس شده
است .به طور کلی ،خدمات این مجموعه ،به دو دسته خدمات مرتبط با مرکز عملیات امنیت ()SOC
و همچنین خدمات آگاهی رسانی امنیتی ( )Security Awarenessتقسیم میشود.
بهبیانی جزییتر ،مجموعه سورین ،با تکیه بر دانش متخصصان خود در حوزه امنیت سایبری،
اقدام به ارایه خدماتی نظیر موارد ذیل مینماید:
 خدمات مرکز عملیات امنیت oطراحی ،استقرار و پشتیبانی زیرساخت مرکز عملیات امنیت
 oارایه محتوا ( )USE CASEهای سفارشی برای شبکه سازمانی
 oشکار تهدیدات سایبری
 oفارنزیک شبکه و سیستمهای سازمان
 oپاسخ به حوادث سایبری
 آموزش و آگاهی رسانی oارایه دورههای آموزشی منطبق با سرفصلهای  SANSو یا دورههای خاص منظوره
 oآموزش عملیاتی مواجهه با مخاطرات رایج سایبری به پرسنل مختلف سازمان

سرمایه ما در سورین ،نه پشتوانه مالی و نه تنوع و گستردگی خدمات،
بلکه تیم جوان ،با انگیزه ،چابک و البته متخصص است
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اهداف و چشم انداز ما
تیم سورین ،به دنبال تحقق اهداف زیر است:
• ارایه خدمات امنیتی به صرفه و کارآمد
• آگاهی رسانی نسبت به مخاطرات امنیتی رایج در جامعه
• توانمندسازی حداکثری سازمان در مواجهه با تهدیدات سایبری
• تسریع در زمان پاسخگویی به رخدادهای سایبری
• بهبود وضعیت مراکز عملیات امنیت با رویکرد پیش کنشانه
• ارایه خدمات نوآورانه در حوزه امنیت سایبری

ساختار و تیمهای اجرایی

آگاهی رسانی امنیتی

تیم آموزش
دوره های آموزشی SOC

مسئول فنی

تیم طراحی و استقرار SOC

تیم شکار تهدیدات و پاسخ به حادثه

تیم مرکز عملیات امنیت

تیم تولید
USE CASE
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خدمات ما

طراحی ،استقرار و پشتیبانی مرکز عملیات امنیت ()SOC
مراکز عملیات امنیت به دلیل پیچیدگیهای ذاتی خود ،در عمل با چالشهای مختلفی مواجه
هستند .در همین راستا ،شرکت فناوری راه نو سورین خدمات اجرایی و مشاورهای ذیل را ارایه
میدهد.
• استقرار مرکز عملیات امنیت مبتنی بر تکنولوژیهای نوین و کارآمد
• مشاوره در خصوص میزانسازی مراکز عملیات امنیت
• پیادهسازی و میزان سازی راهکار  Splunkو ELK
• بهرهگیری از قابلیت  Threat Intelligenceدر مرکز عملیات امنیت
• نصب و میزان سازی راهکارهای جدید نظیر  UBA ،Phantomو ...
• مشاوره در خصوص بهبود فرآیندهای مراکز عملیات امنیت
• ارزیابی بلوغ مرکز عملیات امنیت به لحاظ فرآیندی و اجرایی

ارائه محتوا ( )USE CASEسفارشی SOC/SIEM
تیم سورین ،عالوه بر ارایه  USE CASEهای رایج و کاربردی ،امکان تولید و عرضه USE CASE
های سفارشی جهت پوشش نیازمندیهای خاص سازمانها و شرکتهای مختلف را نیز دارد.
از جمله ویژگیهای  USE CASEهای مذکور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• سفارشیسازی  USE CASEمنطبق با نیاز مشتریان
• استاندارد بودن فرآیند طراحی USE CASE
• ارائه مستندات کاربردی برای هرUSE CASE
• پیادهسازی ،میزانسازی و پشتیبانی  USE CASEها
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شکار تهدیدات سایبری ()Threat Hunting
شکار تهدیدات سایبری

) (Threat Huntingراهکاری نوین جهت شناسایی پیش کنشانه

تهدیداتی است که تجهیزات امنیتی موجود در شبکه از شناسایی آنها عاجز ماندهاند .سورین،
با تکیه بر توان متخصصان شکار تهدیدات ،آمادگی ارائه سرویسی تحت عنوان شکار تهدیدات
سایبری را دارد.
خروجیهای این سرویس ،عبارتند از:
• گزارش تهدیدات احتمالی شناسایی شده موجود در شبکه
• گزارشی از وضعیت کلی امنیت شبکه سازمان/شرکت
• گزارشی از نواقص پیکربندی ( )Misconfigurationاحتمالی در شبکه
• گزارشی از روش های احتمالی حمالت در آینده روی شبکه سازمان/شرکت

فارنزیک و پاسخ به حادثه ()Forensic and Incident Response
در یک شبکه سازمانی بالغ  ،پس از وقوع یک حادثه ،فارنزیک و فرآیند پاسخ به حوادث سایبری
یا  Incident Responseدو فعالیت کلیدی جهت شناسایی عمق حادثه و نحوه مقابله با آن به شمار
میآید .در همین راستا ،تیم سورین ،سرویس فارنزیک و پاسخ به حوادث سایبری را با کیفیت
ذیل عرضه مینماید:
• فارنزیک مولفههای مختلف سیستمها و سرورهای سازمان ()Endpoint Forensic
• فارنزیک ترافیک و دادههای شبکه سازمان ()Network Forensic
• پاسخ به حوادث سایبری ( )Incident Responseمبتنی بر استانداردهای  NISTو SANS
• ارایه مشاوره در خصوص امنسازی شرکت/سازمان در مواجهه با حوادث سایبری

soorinsec.ir

نشانی :تهران – خ نلسون ماندال – خ عاطفی غربی – پ  – 85واحد 8

021- 22021734

امنیت به صرفه ،کارآمد و آگاهانه

فناوری راه نو سورین
ش.ث523718 :

برگزاری دورههای آموزشی
برگزاری سمینار ،وبینار و دورههای آموزشی حضوری و آنالین با محوریت دفاع سایبری از دیگر
خدمات شرکت فناوری راه نو سورین است.
این موارد عبارتند از:
• دوره SANS SEC504
• دوره SANS SEC503
• دوره SANS SEC511
• دوره SANS SEC555
• دوره شکار تهدیدات با Splunk/ELK
• دوره فارنزیک شبکه و سیستمهای عملیاتی
• آگاهی رسانی امنیتی
• دورههای سفارشی درخواستی سازمانها

SEC 504

SEC 503

Threat
 HuntingSplunk

SEC 555

Cyber Defense

FOR 572

Courses
Endpoint/
Netwrok
Forensic

FOR 508

Security
Awareness
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آگاهیرسانی در مورد مخاطرات امنیتی ()Security Awareness
پرسنل یک مجموعه ،اولین و اصلیترین خط دفاعی شما در برابر حمالت سایبری هستند .بهبیانی
دیگر ،هر یک از پرسنل سازمان/شرکت شما که به یک کامپیوتر و یا تجهیز الکترونیک متصل
است ،میتواند نقطه ورود مهاجمان و هکرها به داخل شبکه مجموعه شما باشد .حمالتی نظیر
فیشینگ ،مهندسی اجتماعی و فایل یا  USBهای مخرب ،همگی از مصادیق پرتکرار مخاطرات
امنیتی است که پرسنل یک مجموعه را تهدید می کند.
راهکار پیشگیری و یا مقابله با چنین مخاطراتی ،عالوه بر مکانیزمهای امنیتی خودکار نظیر آنتی
ویروس و  ،...آموزش کاربران و پرسنل سازمان/شرکت است .پرسنل سازمان با گذراندن یک
دوره کوتاه آگاهی رسانی امنیتی ،ضمن آشنایی با مخاطرات رایج امنیتی ،نحوه شناسایی و مقابله
با آن را فرا میگیرند.

سورین ،سرویس آگاهی رسانی امنیتی را از طریق پلتفرمی به نام
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محصوالت ما

معرفی پلتفرم سکتور
پلتفرم آموزشی سکتور یک کارگاه آنالین است که به صورت کامال عملیاتی و بدون نیاز به معلم،
مهمترین نیازهای دنیای  ITرا به شما آموزش می دهد.

آموزش عملیاتی و
تعاملی

آزمون عملیاتی و
اعطای گواهی

soorinsec.ir
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آموزش و آزمون
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ویژگی های این محصول عبارتند از :
✓ ارایه آموزش به شیوهای مدرن و کامال عملیاتی
✓ ساخت آموزش های مورد نیاز
✓ عدم نیاز به معلم و استاد
✓ صرفه جویی در زمان و هزینه
✓ ساخت آزمونهای مختلف
✓ آزمونهای عملیاتی
✓ ارزیابی مهارت
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کاربردهای سکتور
 - 1آموزش
✓ آموزش نرمافزارهای کاربردی
✓ آموزش وبگردی ایمن
✓ آموزش کاربردهای مهم ویندوز
✓ آموزش مقابله با کالهبرداری اینترنتی
✓ آموزش کار با شبکههای اجتماعی
✓ آموزش ایمنی در شبکههای اجتماعی
✓ آموزش معامالت ارز دیجیتال و بورس
✓ آموزش مقدماتی امنیت سایبری
✓ و ...

 - 2مرکز آزمون
✓ ارزیابی مهارتهای پایه (ویندوز ،موبایل و )...
✓ ارزیابی میزان ایمنی در شبکههای اجتماعی
✓ ارزیابی میزان آشنایی با نرم افزارهای پرکاربرد
✓ ارزیابی آمادگی در مواجه با تهدیدات سایبری رایج
✓ و ...
 - 3ساخت آموزش و آزمون
✓ ایجاد آموزش های تعاملی ،مالتی مدیا و سرگرم کننده در حوزه  ITو امنیت سایبری
✓ ایجاد آزمون های چند گزینه ای یا آزمون های تعاملی
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معرفی Soorin Alert
 SoorinAlertابزاری منعطف جهت شناسایی تهدیدات سایبری و تولید هشدار در ازای تهدیدات
احتمالی شبکه شما است SoorinAlert .کامال مبتنی بر  ELKبوده و شامل پالگین هایی برای
 Kibana, Logstashمی باشد .با استفاده از این محصول ارزان قیمت و بهصرفه می توانید
قوانین چند مرحلهای ایجاد کرده ،آنها را زمان بندی کنید و در نهایت هشدار مربوطه را صادر
کنید.
 SOORIN ALERTیک محصول بومی نیست ،بلکه محصول توسعه یافته مبتنی بر  ELKاست
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قابلیتهای مهم Soorin Alert
✓  :Multi Stepمعیار چند مرحله ای برای همبستگی چندین منبع داده و چندین چارچوب
زمانی.
✓  :Multi Threadتعداد پویا و قابل تنظیم نخ های جستجوی اجرایی.
✓  :Query DSLساخت  Elastic Query DSLبه صورت گرافیگی.
✓  :Rule Knowledgeذخیره موارد مرتبط با دانش برای ساخت معیار مانند Reference,
Mitre Matrix
✓  :Investigationنمایش  Eventهایی که با معیار منطبق شده اند در قالب جست و جو و یا
داشبورد.
✓  :Enrichmentرابط کاربری به منظور ساده سازی عملیات غنی سازی  Eventهای دریافت ی
قبل از ذخیره سازی در دیتابیس.
✓  :Threat Huntingتوانایی شکار تهدیدات در  Eventهای که از گذشته وجود داشته اند.
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مشتریان و پروژهها
نام کار فرما/همکار

موضوع پروژه

زمان(ماه)

شرح فعالیت

شرکت بین اللملی

تشخیص تهدیدات سایبری و
تولید محتوای مرکز عملیات

•
•

انجام سناریوهای  Red Teamingمبتنی بر مدل MITRE ATT&CK
تهیه و تدوین قوانین و راهکارهای مقابله با حمالت مختلف در شبکه

فناوری ایریسا

امنیت

•

تحلیل الگ و داده های تولید شده با هدف شناسایی تهدیدات شبکه

•
•

ارزیابی اولیه شبکه و تهیه نقشه معماری مرکز عملیات امنیت
نصب و پیکربندی محصول  Splunkبه عنوان راهکار SIEM

شرکت خدمات
الکترونیک سپهر
صادرات

راهاندازی مرکز عملیات
امنیت )(SOC

مشاوره در خصوص راه

•

جمع آوری و نرمال سازی الگ های موجود در شبکه

•

نصب راهکار  Enterprise Securityو میزان سازی نهایی

•

ارایه راهکار های مرتبط با مرکز عملیات امنیت در سطوح مختلف (پیاده سازی،

مشاوره در خصوص راه
اندازی مرکز عملیات امنیت

5

توسعه و ارزیابی مرکز عملیات امنیت)

اندازی مرکز عملیات امنیت
شرکت داده پردازی
دوران

6

در حال
•

برگزاری وبینارها و دوره های آموزشی مختلف در حوزه مرکز عملیات امنیت و

اجرا

تشخیص تهدیدات سایبری

هولدینگ سپاهان

پاسخ به حوادث و جرم

بررسی حادثه باج افزاری روی شبکه قربانی

باتری

شناسی سایبری

ارایه راهکارهای محدودسازی و رفع اثرات حادثه

3

موسسه مالی و

پیاده سازی مرکز عملیات

نصب و راه اندازی مرکز عملیات امنیت بر پایه  Splunkبه صورت کالستر

درحال

اعتباری ملل

امنیت

توانیر

اجرا و مشاوره ی پیاده سازی

اجرا

نصب و راه اندازی مرکز عملیات امنیت بر پایه  Splunkبه صورت کالستر

مرکز عملیات امنیت

اجرا
میزان سازی  Enterprise Securityجهت کاهش اخطارهای نادرست و بهبود

شرکت معدنی و

میزان سازی ES

شهرداری اصفهان

اجرا و مشاوره ی SOC

شرکت توزیع برق

اجرا و مشاوره ی SOC

نصب و پیاده سازی مرکز عملیات امنیت بر پایه  Splunkبه صورت کالستر

شرکت برق منطقه ای

اجرا و مشاوره ی پیاده سازی

نصب و پیاده سازی مرکز عملیات امنیت بر پایه  Splunkبه صورت کالستر

تهران

مرکز عملیات امنیت

صنعتی گل گهر

تهران بزرگ

soorinsec.ir
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عملکرد آن

درحال
اجرا

نصب و پیاده سازی مرکز عملیات امنیت بر پایه  Splunkبه صورت کالستر

درحال
اجرا

درحال
اجرا
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