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ش��رکت ایــدکو مفتخر اس��ت که هم اکنون به عنوان نخس��تین و تنها توزیع کننده آنالین محصوالت
کسپرسکی در غرب آسیا انتخاب و معرفی شده است .بدون شک توسعه روزافزون ارائه خدمات و فروش
کاال به صورت آنالین ،بس��یاری از تولید کنندگان را به س��مت حضور در فضای اینترنت سوق داده است.
البراتوار کسپرس��کی نیز از این امر غافل نبوده و از حدود شش ماه پیش مشغول ارزیـابی کانـال فـروش
و رایـزنی با نمـایندگان مختلف برای اعطای نمایندگی فروش آنالین بوده است.
ش��رکت ایدکو نیز به عنوان قدیمی ترین نماینده فروش کسپرس��کی و یکی از فعال تـرین اعضای کانال
ف��روش محصوالت در ایران ،یکی از کاندیداهـای این امر به ش��مار می رفت .خوش��بختانه پس از انجام
بررس��ی های متعدد توس��ط البراتوار کسپرس��کی و ارزیابی توان فنی و نحوه ارائه خدمات پس از فروش
محصوالت و خصوصا موضوع رضایت مندی مش��تریان ،شرکت ایدکو به عنوان انتخاب نهایی کسپرسکی
مورد تایید قرار گرفت و نخس��تین وب س��ایت رس��می فروش محصوالت کسپرسکی به صورت آنالین از
طریق نشانی  www.irkaspersky.comراه اندازی گردید.
این وب س��ایت نخس��تین بار در نمایش��گاه الکامپ 2010تهران به عموم مخاطب��ان معرفی گردید و با
اس��تقبال کاربران روبرو ش��د .زیرا از طریق این س��ایت عالوه بر آنکه الیس��نس های معتبر محصوالت
کسپرس��کی به طور آنی به خریداران عرضه می گردد ،کلی��ه محصوالت نیز بدون هرگونه محدودیت در
اختیار آنان قرار می گیرد و خریداران می توانند همزمان با ارائه محصوالت در سطح خاورمیانه ،به آن ها
دسترس��ی داشته باشند .این مسئله به خصوص اهمیت خود را روی محصوالت خاص کسپرسکی بیشتر
نش��ان می دهد .زیرا برخی محصوالت نظیر آنتی ویروس سیس��تم عامل مکینتاش یا برنامه هایی مانند
رمزنگار کسپرسکی ،به علت آنکه مشتریان خاصی دارند ،کمتر توسط کانال فروش عرضه می شوند و در
این امر با محدودیت هایی روبرو هستند.
اما در روش خرید آنـالین هیچگونه محدودیتی در تعداد خرید یا تعداد الیسنس و یا در نوع کاال (خانگی
یا ش��ـرکتی) وجود ن��دارد و خریـداران به همه محصوالت دسترس��ی دارند .ش��رکت ایدکو پس از طی
مراحل آزمایش��ی راه اندازی سایت ،در گام بعدی اقدام به جذب نمایندگان فروش آنالین خواهد نمود و
از این طریق شبکه فروش جدیدی را تحت عنوان شبکه فروش آنالین محصوالت کسپـرسکی راه اندازی
خواهد کرد .بدون ش��ک فرصت حضور در فضای مجازی و راه اندازی فروشگاه های عرضه آنتـی ویروس
کسپـرسـکی فـرصتی یـگانه است که فعـاالن این حـوزه آن را نادیده نخواهند گرفت.
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راهـکارهـای جـدیـد کسپـرسکـی
بـرای همــه رده هـای کسب و کار

ش��رکت كسپرس��كي از ارائ��ه محص��ول جدي��د و تازه
خود براي مش��تريان تج��ارياش ،خبر داد.گس��تره این
راهکاره��ای جدید ،نش��ان دهن��ده راهبرد اس��تراتژيك
آزمايش��گاه كسپرس��كي درمورد مش��تريان شركتياش
است؛ مواردي كه مش��خصا براي برآورده كردن نيازهاي
كس��ب و كارها ،در هر اندازه و با هر سطح از پيچيدگي،
براي محافظت و دفع بدافزارها بوده است .اهميت امنيت
زيرس��اخت آی تی در محيطهاي ش��ركتي امروزين ،به
ط��ور روزافزون در حال خودنمايي اس��ت .تعداد حمالت
و تهديدها و نيز پيچيدگي آنها ،هر روز بيش��تر ميش��ود
و در عين حال ،زير بن��اي  ITامروزه درحال دربرگرفتن
سيس��تمهاي چندگانه ش��امل چندين پلتف��رم متفاوت
اس��ت .مهمترين مبنای چنين اس��تراتژي ای ،سيس��تم
محافظتي ضد بدافزاری اس��ت كه بايستي قادر باشد در
تمام سنگرهاي آسيب پذير زيرساخت  ITبا بـدافزارهــا
ب��ه نبــ��رد برخيــزد؛ يعني ن��ه تنها در ایس��تگاه های
کاری و دس��تگاههاي موبايـ��ل ،بلكه در تمام س��رورهـا،
محلهـاي ذخيره س��ازي اطالعات و گيت ويها نيز اين
مهم را به انجام برساند .چنين سيستم ضد بدافزار جامعي
بايس��تي قادر به جلوگيري از نه نتها حمالت بدافزارهای
انبوه خودكار ،بلكه باید بتواند با حمالت هدفدار وابسته
به بدافزارها نيز مقابله کند.
محصول تازه شرکت كسپرسكي امكان محافظت جامع را

از طريق راهبرد اس��تراتژيك ارائه امنيت  ITبه مشتريان
ش��ركتي اين شركت ،فراهم س��اخته است .شركت كامال
در خصوص الزامات امنيت ضد بدافزار براي ش��ركتهاي
كوچك و متوس��ط تحقيق كرده و پيامد آن ،گس��ترهاي
از محص��والت امني��ت  ITمخصوص را س��اخته اس��ت.
براي حوزههاي بزرگ ،كسپرس��كي اقدام به ارائه راهكار
محافظت ضد بدافزاري مس��تحكمي براي زيرساختهاي
 ITناهمگ��ون ك��رده كه امكان مديري��ت موثر و حداكثر
همكاري دروني را فراهم ميس��ازد .ضمن اينكه تخریب
برنامهه��اي حس��اس تج��اري را ب��ه حداقل ميرس��اند
و پش��تيباني مطمئ��ن و حرف��هاي را ميس��ر ميس��ازد.
ویژگی های اصلي اس��تراتژي امنيت  ITآزمايش��گاههاي
كسپرسكي از اين قرارند:
امنيت و محافظت ضد بدافزاري براي زيرساخت چند
سكويي  ITدر سطح جهاني
راهحله��اي امنيتي بهينه و مق��رون به صرفهاي كه
مجموع هزينه محافظت ( )TCPرا كاهش ميدهند.
راهحلهاي با امكان مديريت موثر
اس��تراتژي آيندهنگـران��ه به منظور ايج��اد اطمينان
براي درازمدت
پشتيباني جهاني و سراسري
راهحلهاي آزمايش��گاههاي كسپرس��كي ،با رس��يدن به
مقام مشهورترين متخصص امنيت ضد بدافزاري ،به طور
كامل نيازهاي محافظت ضد بدافزاري گوناگون را برآورده
ميس��ازند و حت��ي در محيطهاي ناهمگ��ون به صورت

كام�لا هماهنگ و يكنواخت عمل ميكنند .اين امر باعث
ميشود كسب و كارها بتوانند با كاهش دادن هزينههاي
راهحلهاي امني��ت  ITخود و مديريت و راهبريTCP ،

خویش را پایین بیاورند و از معضالت ناش��ی از اس��تفاده
ناكارآمد منابع سيستمي نيز دور بمانند.
با توجه ب��ه پيچيدگي روزاف��زون زيرس��اخت  ،ITالزاما
هم��ه راهحلهاي امنيت��ي بايد در بردارنده يك س��امانه
مديري��ت و راهبري موثر باش��ند .با در نظر داش��تن اين
موض��وع ،كسپرس��كي اقدام به س��اخت اب��زار مديريت
بس��يار كارآمد خود كرده اس��ت؛ يعن��ي Kaspersky

 .Administration Kitاي��ن اب��زار ب��ه مديران ش��بكه
ام��كان ميدهد ك��ه محافظتي متمركز را بر كل ش��بكه
ش��ركت اعمال کرده و اليهه��اي محافظتي مختلف را در
يك سيس��تم جامع و واحد ،گردآورده و تحت نظر داشته
باش��ند .اين ابزار ظرفيتها و قابليتهای مديريت شبكه
را به گونهاي متمركز ميكند كه براي كار در يك محيط
 ITنامتجان��س ،هم الزامات كس��ب و كارهاي كوچك كه
مديريت محافظت آنتيويروس��ي خود را ب��ه پيمانكاران
خارجي واس��پاري ميكنند ،برآورده ش��ود و هم نيازهاي
ش��بكههاي ش��ركتهاي بزرگ كه چندين هزار رايانه و
س��اختار راهبري توزيع ش��دهاي دارند .موافقت نامههاي
خدماترساني سطحبنديش��ده كسپرسكي چهار مقوله
كل��ي خدمات��ي را پوش��ش ميده��د :ابداع و بهس��ازي
محصول ،س��رويسهاي فعاالنه و خوديار ،انتقال دانش و
باالخره ،رفع مشكل .پشتيباني در عرض يك قالب زماني

شرکت ایدکو نماینده رسمی محصوالت کسپرسکی در ایران به اطالع می رساند طی هماهنگی های به عمل آمده با البراتوار کسپرسکی ،تعدادی از مراکز و سازمان های غیر انتفاعی ،امکان استفاده از
قیمت های ویژه را روی محصوالت سازمانـی کسپـرسکی خواهند داشت .شرکت هـا و سازمان هایی که فعالیت های غیرانتفاعی انجام می دهند و یا در زمره موسسات آموزشی قرار می گیرند امکان
استفاده از این امکان ویژه را خواهند داشت و مشمول تا 50درصد تخفیف خواهند شد .لطفـا جهت دریـافت توضیحات بیشتر و انجام هماهنگی های الزم با خانم ابدطلب در شرکت ایدکو تماس بگیرید.
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و به زبان محلي به مشتريان عرضه ميشود و بدين وسيله

ی��ا داده ای را از آن طریق نخواهد داد .سیس��تم عامـل

بین کارایی و حفظ امنیت نیز می باشد .این گزارش می افزاید:

مجموع بازه زماني حل مسائل امنيت  ITكاهش مييابد.

وینـدوز استفاده می کند و خـود را از طریق شبکه تکثیر

امروزه اغلب بدافرارها از طریق اینترنت به دستگاه های کاربران

كسپرسكي ،با معرفي يك راهبرد استراتژيك براي عرضه

می نماید .همچنین ش��رکت اع�لام کرده که موتور آنتی

راه می یابند در نتیجه محصوالت کسپرس��کی باید فایل های

امنيت  ITدر سطح تجاري و عرضه محصول جديد و تازه

ویروس گیت پروتکت نیز با این اصالحیه همس��ان شده

دانلودی را با دقت بسیار زیادی مورد بررسی قرار دهند .همین

خود ،بنياني مس��تحكم براي رش��د مداوم بازار شركتها

و کابران محصوالت گیت پروتکت هیچگونه مش��کلی در

امر س��بب می ش��ود که برخی کاربران احساس کنند دریافت

پديد آورده اس��ت .اين ش��ركت از طريق پيشنهاد دادن

مواجهه با استاکس نت ندارند.

فایل ها با کندی هایی همراه است .عالوه بر این همگان مطلع

محافظت ضد بدافزاري مس��تحكم و پشتيباني تخصصي
خ��ود و در عين حال تقلي��ل هزينههاي  ،TCPباالترين
ارزش را براي كس��ب و كارها به ارمغان آورده اس��ت .در

توضی�ح کسپرس�کی درم�ورد روش
محاس�به کارآی�ی در آزم�ون ه�ای

هستند که برنامه هایی مانند مایکروسافت ورد ،ادوبی اکروبات
نیز منبع برخی آس��یب پذیری های عمومی هس��تند .البراتوار
کسپرس��کی در چنین مواقعی صرف نظر از مس��ئولیت س��ایر

آينده نزديك ،ش��ركت گس��تره راهحلها و سرويسهاي

AV-Comparatives

پيشنهادياش را توسعه نيز خواهد داد.

شرکت كسپرس��كي در خصوص برخی روش های محاسباتی

در نتیجه ناچار به بررسی همه فایل های ورد و ادوبی می باشد

در آزم��ون ه��ای  AV-Comparativesتوضیحات��ی را ارائه

و ای��ن امر باعث کندی در بازکردن چنی��ن فایل هایی خواهد

داد .براس��اس این گ��زارش ،ن��رم افزارهایی که توس��ط AV-

ش��د .در چنین آزمون هایی با برنامه های مختلف و تنظیمات

 Comparativesم��ورد آزمای��ش قرار م��ی گیرند از جمله

گوناگون انج��ام می گیرد .اما نکته اینجاس��ت که برنامه های

شرکت گیت پروتکت تنها سازنده xUTMهای مبتنی بر

اینترنت س��کیوریتی کسپرس��کی ،هنگام فعالیت های عادی

کسپرسکی در حالت پیش فرض حداکثری کار می کنند بدین

استاندارد ایزو 9241اعالم کرد که این دستگاه ها توانایی

کاربران نظیر کپی فایل ،نصب برنامه یا دریافت فایل از اینترنت،

معنی که عالوه بر ضدویروس ،حفاظت پیشگیرانه ،حفاظت وبی

مهار بدافزار اس��تاکس نت را دارند .براساس این گزارش

در پس زمینه مشغول به فعالیت هستند .در این حالت کارایی

و بس��یاری ماجول های دیگر نیز در پس زمینه فعال هس��تند.

استاکس نت که توانایی آلوده کردن شبکه ها را از طریق

کلی برخی برنامه ها نظیر اینترنت سکیوریتی ۲۰۱۱کسپرسکی

نتیجه چنین فعالیتی کاهش سرعت کارکرد کلی سیستم عامل

حافظه های  USBداراست ،درمدت اندکی به بزرگترین

مقداری بهتر است که در گروه بندی  AV-Comparativesدر

خواهد بود .در پایان گزارش آمده اس��ت که درهرحال البراتوار

تهدید برای ش��بکه ه��ای صنعتی تبدیل ش��د .اما گیت

رده  Advancedقرار می گیرند .البراتوار کسپرسکی با توجه

کسپرس��کی خود را مل��زم به محافظت حداکث��ری از کاربران

پروتکت با انتش��ار اصالحیه ای امکان فعالیت و گسترش

به اینکه به طور مستمر برای افزایش سرعت کارکرد محصوالت

خود می داند وتالش می کند تعادل بین س��طح آشکارس��ازی

استاکس نت را مس��ـدود کرده و اجازه ارسال هیچ فایل

خود تالش می کند اما هم��واره در تالش برای برقراری تعادل

تهدیدات و استفاده از منابع سیستمی را همچنان حفظ نماید.

گیـت پــروتـکت ،اس�تـاکـس نـت
را زمیـن گیـر مـی کنـد

س��ازندگان ،خود را ملزم به حفظ امنیت کاربران خود می داند.

ش��رکت ایدکو به عنوان نماینده انحصاری محصوالت گیت پروتکت در ایران و خاورمیانه ،جهت ترغیب بیش��تر خریداران ،اقدام به قرعه کشی بین خریداران و نمایندگان خود خواهد کرد.
در بخش نخس��ت ،کلیه خریدارانی که از تاریخ اول دی ماه لغایت 31تیرماه  1390اقدام به خرید محصوالت حرفه ای گیت پروتکت (از مدل  600به باال) بنمایند در قرعه کش��ی ش��رکت
داده می ش��وند .س��پس از بین خریداران س��ه سازمان  /شرکت به عنوان برنده انتخاب شده و برای بازدید از البراتوار شرکت گیت پروتکت در آلمان به آن کشور سفر خواهند نمود .الزم به
ذکر اس��ت که هر س��ازمان حداکثر دو س��همیه خواهد داش��ت .همچنین برای نمایندگان و همکاران فروش گیت پروتکت نیز مشوق هایی درنظر گرفته شده است .به این ترتیب که ضمن
اعزام سه نفر از مسئوالن فروش شرکت های نماینده امکان سفر به کشور آلمان و بازدید از البراتوار گیت پروتکت داشت .موارد دیگری نیز در نظر گرفته شده که نمایندگان می توانند با
تماس واحد امور نمایندگان در شرکت ایدکو از آن ها مطلع شوند.
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آنهایی که از جای خود می جنبند ،گاهی می بازند .آنهایی که نمی جنبند همیشه می بازند.
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گــزارش

با راه اندازی وب سایت  irkaspersky.comتوسط شرکت ایدکو  ،امکان خرید آنالین محصوالت کسپرسکی فراهم شده است.
ش��رکت ایدکو ب��رای اولین بار در ای��ران اقدام به فروش

خاورمیانه متوجه این موضوع ش��دیم که یکی از بهترین

مدیــ��ر فــروش گی��ت پـروتــکت در مــ��ورد رقـابت

آنالی��ن آنت��ی ویروس کسپرس��کی کرده اس��ت .س��ینا

بازارهای موجود از لحاظ توسعه بازار و حجم مصرف بازار

با س��ایـر برندهای حاض��ر در بازار اف��زود :مـا محصـول

بقایی مدیر عامل ش��رکت تجارت الکترونیک ایرانیان در

ایران بوده و با توجه به فعالیت های ایدکو ،این شرکت را

ش��ناخته ش��ده ای در بازار هس��تیم و همه متخصصان

مورد فعالیت های این ش��رکت و محصوالت ارایه ش��ده

برای حضور در این بازار انتخاب کردیم.

ش��بکه در جهان بـرند مـا را می شناس��ند .به نظــر ما

در نمایش��گاه الکامپ گفت :ش��رکت ایدکو ارایه دهنده

ایار ،وضعیت امنیت شبکه در ایـران را روبه رشد دانست

مس��ئله مالی در درجه دوم قرارداد و اگر ش��رکت به این

راهکارهای ایمنی و فروش بوده و برای نمایشگاه الکامپ

و افزود :بحث امنیت ش��بکه بحثی اس��ت که از سالیان

نتیجه برس��د که مشکل پروژه ای مربوط به مسایل مالی

تنها ب��ا محصوالت ایمن��ی خود از جمل��ه آنتی ویروس

قب��ل مطرح بوده اما طـی چند س��ال اخی��ر با توجه به

است قیمت ها را کاهش می دهد.

 Kasperskyو UTMه��ای  gateprotectش��رکت

گس��ترش اس��تفاده از ش��بکه ها و همچنین گس��ترش

وی در م��ورد دومیـ��ن حضور در الکام��پ گفت :حضور

کرده اس��ت .وی در مورد خدمت جدید این ش��رکت در

تهدیدات س��ایبری ،توجـه بیش��تری به امنیت شبکه از

مردم در این نمایشگاه بس��یار چشمگیر بود و امیدواریم

زمین��ه خری��د آنالین آنت��ی ویروس کسپرس��کی گفت:

سوی سازمان ها صورت گرفتـه است .همچنین ما قصد

این حضور پر ثمر و مفید باشد.

منظ��ور از خری��د آنالین ،ارائه محص��ول و تحویل آن به

داریم در بازار خاورمیانه تبلیغات بیشتـری داشته باشیم

صورت یک بس��ته به مشتری نیس��ت بلکه خریداران به

و ب��ا افزایش کان��ال فروش خود از طریـق ایدکو س��هم

خــــالصـ��ه ای از گفتــگ��وی درج ش��ـده در روزنـــامـ��ه

صورت آنالین می توانند نرم افزار را از وب س��ایت دانلود

بیشتری از فروش را از آن خود کنیم.

فنــاوران -ویــژه نـامــه نمــایشگاه الکــامــپ

کرده و بالفاصله در اختیار داش��ته باشند .متقاضیان می
توانند با مراجعه به سایت www.irkaspersky.comاز
این امکان استفاده کنند.
بقایی در مورد  UTMهای شرکت آلمانی gateprotect

افزود :ش��رکت تجارت الکترونیک ایرانی��ان تنها نماینده
این ش��رکت آلمانی در خاورمیانه اس��ت و از پاکس��تان
تا عربس��تان را از لحاظ فروش پش��تیبانی می کند .وی
همچنین در مورد مزیت  UTMهای گیت پروتکت نسبت
ب��ه بقیه رقبای حاضر در بازار گفت :بزرگترین مزیت این
محصول سازگار بودن این  UTMبا مفاهیم شبکه است.
این بدین معنی اس��ت که کاربران به راحتی می توانند با
ای��ن محصول کار کرده و تنظیمات آن را به راحتی انجام
دهند .این در حالی اس��ت که در سایر محصوالت مشابه
باید متخصص آن  UTMبرای تنظیمات الزم اقدام کند.
البته در این مورد اغلب کاربران ترجیح می دهند .
در ادام��ه باریس ایار مدیر فروش ش��رکت گیت پروتکت
در مــ��ورد هم��کاری خـود با ش��رکت ایــدکو گفت :با
بــررس��ی های صورت گرفته از بازارهای مختلف منطقه

گـزارش
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جوامع و سازمانها در صورتی قادر به دوام هستند که عمیق ًا تغییر کنند.
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کلی��ک روی لین��ک ف��روش آنالی��ن

انتخـاب هـرکـدام از محصـوالت کسپرس��کی
(خـانــگی یـــا ش��رکتـی) و بـــ��ه هــرتعـــداد

پـــرداخت از طـریــق کارت هــای بـانـکی
(عضــو شبــکه شتــاب)

دریـافت الیس��نس معتبــر

مسیر ناهموار تحول باید توسط خود مدیر پیموده شود .تحول مقوله ای نیست که مدیر فرمان دهد و دیگران اجرا نمایند.
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آمـــوزش

آمـوزش
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توان افزایی به مدیران امکان می دهد تا از دانایی ،مهارت ،تجربه و انگیزه همه افراد سازمان بهره برداری کنند.
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بزرگترین آتش سوزیهای جهان ،به موقع و با یک لیوان آب قابل خاموش شدن است.

آمـوزش
9

گفتـــگو

چـرا كسپرسكي قصد فـروش آنـالين را دارد؟
در س��الهاي اخير ما همگي ش��اهد پيش��رفت س��ريع
اينترن��ت بودهاي��م و مهمتر از آن ،اين اس��ت كه ما همه
بخش��ي از اين فرايند تاريخي ميباشيم كه ما را به سمت
عصري نوين؛ يعني «عصر ديجيتال» رهنمون ميس��ازد:
تم��ام آنچ��ه پيش از اين درب��اره ارتباط��ات ،همكاري و
خريد محصوالت ميدانس��تيم ،با تغييراتي شگرف مواجه
شدهاند .براي مثال ،بيش از  68ميليون کاربر آنالين فقط
در خاورميان��ه وجود دارند كه ش��امل بيش از  30درصد
جمعيت اين منطقه ميش��ود .به ع�لاوه ،افزون بر 300
ميليون کاربر آنالين عرب زبان وجود دارد كه مشتمل بر
 5درصد كل جمعيت اينترنت ميش��ود .امروزه اينترنت
تقريبا در هر جايي يافت ميش��ود و نميتوانيد كس��ي را
پيدا كنيد كه هيچ وقت درباره آن نش��نيده يا حتي يك
بار هم از آن استفاده نكرده باشد.
اگر ده س��ال پيش كس��ي به ش��ما ميگفت كه كل اين
جريان به چه س��ويي خواهد رفت ،احتماال شما هيچگاه
ب��اور نميكرديد كه چنين تعداد بيش��ماري از مردمان
جهان بتوانند به يك شبكه واحد متصل شوند.
ام��روزه براي بس��ياري از مردم ،اينترن��ت نقش عظيمي
در زندگ��ي روزمرهش��ان ايف��ا ميكن��د .م��ردم از آن به
طرق مختلف��ي بهره ميبرند :آن��ان از طريق آن اخبار و
وبالگها را مطالعه ميكنند ،فيلم س��ينمايي و تلويزيون
تماش��ا ميكنند ،با دوس��تان و خويشاوندانشان از طريق
ش��بكههاي اجتماعي و پس��ت الكترونيكي ارتباط برقرار
مينمايند ،عكسها ،كليپها ويدئويي و س��اير داده های
خويش را به اش��تراك ميگذارند و  ...مهمتر از همه ،كاال
خريداري ميكنند و خدمات مورد نياز خود را س��فارش

از خريدها در سرتاس��ر جه��ان به ص��ورت برخط انجام
ميشوند و  40درصد ديگر خريدهاي آفاليني هستند كه
كم و بيش ناشي از خريدهاي آنالين ميباشند.
م��ا در بخ��ش ( EEMEAاروپاي ش��رقي ،خاورميانه
و آفريق��ا) البرات��وار كسپرس��كي براين باوري��م كه اين
گس��تردگي نفوذ اينترن��ت و تج��ارت الكترونيك تداوم
خواهد داش��ت .در عين ح��ال ،مش��تريان خاورميانهاي
هرچه بيشتر به س��مت خريد برخط محصوالت خواهند
رف��ت .ما نيز همين طور .ما ميخواهيم براي اين مردمان
در آنجا حاضر و آماده باش��يم .كسپرس��كي هرچه بيشتر
و بيش��تر روي فعاليتهاي برخط سرمايه گذاري خواهد
كرد ت��ا امكان خريد محصوالت خود را از طريق اينترنت
براي مش��تريانش فراهم آورد .خاورميانه منطقه وسيعي
محس��وب ميش��ود و هم��واره از لح��اظ در دس��ترس
بودن محص��والت چال��ش برانگيز بوده اس��ت .از طريق
فروش��گاههاي آنالین ما ميتوانيم هرچه سريعتر به اين
مهم دست يابيم؛ امري كه راحتي هرچه بيشتر مشتريان
را فراهم خواهد كرد.
در س��ال  2010آزمايشگاه كسپرسكي پيشرفت عظيمي
به س��وي توس��عه كس��ب و كار آنالين خ��ود در منطقه
 EEMEAداش��ت .اين ابتكار منتج به رش��د اندكي در
فروشهاي آنالين ش��د .در س��ال  ،2011براي نخستين
بار ،كسپرس��كي در برنامه مشاركتي خود تصميم گرفت
س��طوح جديدي براي ش��ركايش معرفي كند – و البته
ش��ركاي آنالين ،تا كس��ب و كار ف��روش آنالين خود را
تسهيل كند و تداوم بخشد.
مزاياي خريد محصوالت كسپرسكي به صورت

نيازي به رفتن به فروش��گاه نخواهد بود .هركسي ،در هر
زمان��ي قادر خواهد بود همان ط��ور كه مقابل رايانه خود
در منزل نشس��ته ،خريد خود را انجام دهد .لذا با پش��ت
سرنهادن  5گام آس��ان مشتري ميتواند يك محصول را
خريداري كند و همان موقع شروع به استفاده از آن كند.
معموال چند دقيقه بعد از انجام پرداخت ،كد فعال سازي
و اليس��نس محصول دريافت خواهد ش��د .همچنين ،در
محيط آنالين هيچ انب��اري وجود ندارد .تمام محصوالت
در وب س��ايت كسپرس��كي يا صفحه وب هم��كاران ما
قابل رويت و آماده خريداري هس��تند .در ضمن محصول
خري��داري ش��ده و به صورت برخط دانلود ش��ده ،خيلي
بروزتر از محصول خريداري ش��ده در قالب جعبه خواهد
ب��ود .خصوصا كه يك محصول مس��تلزم اصالح و تعمير
فوريت��ياي باش��د ،تقريب��ا انتش��ار دوباره بس��ته كامل
جعبهها غير ممكن اس��ت .اما تمام بروزرس��انيهاي الزم
را در هر ش��رايطي ميتوان از وب س��ايت بارگذاري كرد.
عالوه براينها ،كسپرس��كي گس��تره وسيعي از محصوالت
آنالين ،چون  Kaspersky Password Managerو
 Kaspersky Internet Securityبراي استفاده  5تا
 10كاربر و بيشتر از اينها دارد.
همچن��ان ك��ه در مورد جعبهه��ا نيز ،براي كس��اني كه
مايلند يك كپي فيزيكي از محصول را داش��ته باشند ،ما
امكان تهيه لوح فش��رده پشتيبان را پيش بيني كردهايم.
و باالخ��ره آخرين (ولي نه ك��م اهميتترين) مورد ،اين
كه تعداد روشهاي پرداخت در دس��ترس براي مشتريان
آنالين بسيار گس��تردهتر است .و ما قصد داريم در آينده
آنها را گستردهتر هم بكنيم.
آيا امكان خريد تمام محصوالت كسپرسكي

آنالين چيست؟

به صورت آنالين هست؟

ميدهند .س��ال به سال مردم بيش��تر اين كارها را انجام

آنها در اي��ن حالت فاقد هر نوع جعب��ه فيزيكي خواهند

ميدهن��د و هم اينك يك كس��ب و كار الكترونيكي يك

بود .خريد برخط محصوالت كسپرس��كي براي مشتريان

مسلما! خريداري تمام محصوالت البراتوار كسپرسكي به

ميليارد دالري از اين طريق پديد آمده است.

محاس��ن خاصي دارد .اول از همه ،معتقدم مزيت اصلي،

صورت برخط ميسر است.

تحقيقات اخير نش��ان ميدهند كه تقريبا بيس��ت درصد

راحتي و س��رعت انجام خريد به اين صورت اس��ت .ديگر

حتي راهحلهايي مثل برنامه مديريت پسورد كسپرسكي

گفتگـو
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آرام و خونسرد باشید ،از اردک یاد بگیرید! اما پا بزنید و پیش بروید.

زمستان 89
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هستنـد كه ما آنهــا را بـه صورت آفـالين نميفروشيـم.
اغلب محصوالت ما به صورت آنالين در دسترس هستند؛
به اس��تثناء راهحلهاي تجاري كسپرس��كي كه به روش
سابق یعنی آفالين فروخته ميشوند.
گذشته از اين ،ما محصوالتي چون  KAV، KISو  Pureرا به
تعداد فراواني از كاربرانمان ،به صورت آنالين خواهيم فروخت.
و حت��ي باالتــ��ر از آن ،درحــ��ال حاضـ��ر در فكـ��ر
تـركيبه��اي مختلفـ��ي از محصــوالتمـان هس��تيـم
(مث��ل  KISب��ا  Password Managerيــ��ا  KISبا
 )Kaspersky KriptoStorageك��ه در يك بس��ته با
هم به فــروش برسند.
در ايران چه شركتهايي امكان فروش آنالين
محصوالت كسپرسكي را خواهند داشت؟

در حالي كه در يك فروشگاه معمولي ،خريدار يك جعبه
با محصول داخلش كه روي  DVDرايت ش��ده ،به عالوه
يك كليد اليسنس كه روي اسكرچ كارت يا كاغذ خاصي
چاپ شده ،دريافت ميكند.
همچنين روال خريداري برخط اتوماتيك و ايمن اس��ت،
لذا تقريبا امكان استفاده از كارت اعتباري مشتري توسط
فردي ديگر محال است.
ام��ا برخ�لاف فروش��گاههاي الكترونيكي ،در فروش��گاه
عادي ،حي��ن تراكنش ،نوار مغناطيس��ي كارت اعتباري
ممكن است به راحتي كپي شود يا ميتوان بارها از كارت
استفاده كرد.
آيــا امكان تجديـد اعتبار الیسنس هنـگام
خريداري از سايت آنالين كسپرسكي وجود

از همــ��ان روزهــاي نخس��ت ،ش��ــركت ما با ش��بكه
ش��ـركاي خــود كار ميكــرد .ايـن بــدان معنــاست
كه كسپرسكي فروش مس��تقيم ندارد و هيچگاه نداشته
اس��ت .ايـن راهبــرد اس��تراتژيك ما است كه  13سال
است بــرآن پايبنديــم.
كسپرس��كي به عنوان يك ش��ركت چند مليتي زنجيره
گس��تردهاي از شركا در سرتاس��ر جهان و البته در حوزه
خاورميانه دارد .در اينجا ما چندين ش��ريك معتبر داريم
كه مراقب ف��روش ما در كش��ورهاي خاورميانه از جمله
فعاليتهاي فروش در ايران هستند.
بـ��راي خریــ��د در ایـران م��ی توانیـد بـه وب س��ایت
 www.irkaspersky.comمراجعه فرماييد.
تفاوتهاي خريـداري محصوالت كسپرسكي از
فروشگاههاي معمولي و فروشگاههاي الكترونيكي چيست؟

مسئــوليـت امنيــت پـرداخـت الكترونيـك و

دارد؟ آيا امكان اين كار حتي در صورتي كه خريداران
قبـال به صورت جعبهاي محصول را خريده باشند ،نيز هست؟
مسئله بسيار مهمي است كه درك كنيم هيچ فرقي بين
محصوالتي كه در جعبه فروخته ميش��وند و محصوالت
فروخت��ه ش��ده به ص��ورت آنالين و دانلود ش��ده از وب

كدهاي فعال سازي از طريق وب بر عهده كيست؟
ما در آزمايش��گاه كسپرسكي ،به عنوان بخشي از صنعت
امنيت  ،ITمسئوليت خاصي روي دوش خود و شركايمان
احساس ميكنيم و سعي ميكنيم براي مشتريان بهترين
و ايمنترين فرايند پرداخت الكترونيك و تحويل كليد را
فراهم آوريم .ما در خصوص تراكنشهاي e-payment

و تحوي��ل كدهاي فعال س��ازي قواني��ن محکمی داريم.
اگرچه ش��ركاي ما نيز در خصوص امنيت فروش��گاههاي
الكترونيكي خود مس��ئولند ،كسپرسكي سعي ميكند به
آنان براي ايجاد باالترين سطح امنيتي ممكن كمك كند.
همچنين ما به طورمرتب بر وب س��ايتهاي كسپرسكي
از نظر امكان وجود تهديدها و آس��يبپذيريهاي ممكن،
نظارت داريم .و مهمتر از همه ،ما فقط با مجربترين ارائه
دهن��دگان خدمات تجارت الكترونيك در اين صنعت كار
ميكنيم؛ آنهايي كه از پيشرفتهترين فناوريهاي امنيتي
براي محافظت از اطالعات حس��اس و شخصي خريداران،
بهره ميبرند.
آيـا بـراي مشتـريـاني كه محصـول اشتبـاه

سايت ،وجود ندارد.

خريـداري كرده باشند ،راهحـلي وجود دارد؟

تفاوت در نحوه تحويل محصول اس��ت .و مش��ترياني كه

آيــا امكان تغييـر محصــول در محـدوده زمـانـي

محص��ول را از اين يا آن راه ميخرن��د ،قادر خواهند بود

خاصي وجود دارد؟

محصول خود را از طريق وب سايت كسپرسكي يا صفحه
وب همكاران ما تجديد اعتبار كنند.
كسپرسكي قيمتهـاي خاصي براي طبقهبنديهـاي
مختلف و مشتـريان بخش دولتي دارد .آيا امكان
استفـاده از ايـن قيمت گـذاري خاص در كسپـرسكي
آنالين هم وجود دارد؟

البته! هدف اصل��ي ما برآورده كردن نيازهاي مش��تريان
است و بدين منظور ،مشابه ساير مناطق ،از شيوه مشابهي
استفاده ميكنيم .تمام محصوالتي كه به اشتباه خريداري
شده باش��ند 30 ،روز (از روز خريداري) گارانتي استرداد
وجه دارند .پس از آن مش��تري ميتوان��د محصول مورد

تفاوتهاي بسياري وجود دارد .هنگام خريد آنالين هيچ

در ح��ال حاض��ر م��ا فق��ط يك فهرس��ت قيم��ت براي

نظ��ر خود را مجددا س��فارش ده��د؛ كاري كه به صورت

خبري از جعبه نيست .مشتري كليد فعالسازي اليسنس

محصوالت مشتريان داريم.

آنالين س��هل و ساده است .در آتيه نزديك ،امكان ارتقای

را از طري��ق ايميل يا يك رابط وبي ايمن دريافت ميكند

اما در خصوص قيمتهاي خاص محصوالت شركتي ،اين

محص��والت خريداري ش��ده نيز براي مش��ترياني كه به

و الزم اس��ت كه خود نرمافزار را از وب سايت دانلود كند.

كار همچنان به صورت آفالين صورت ميگيرد.

قابليتهاي بيشتري نياز داشته باشند ،فراهم خواهد شد.
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مثبت اندیشان نتیجه می گیرند ،چون از دشواری ها نمی هراسند.
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موسس��ه پژوهشی گارتنر ،پيشرو در زمينه مشاوره
و تحقيقات بازار  ،ITبا تهيه فهرست مربع جادويي
خ��ود ،تصوي��ري از ارائ��ه کنندگان خ��اص کاال و
خدمات امنیتی به دست می دهد.
در گزارش��ي كه جان پس��كاتوره و باب والدر براي
گارتن��ر در  22اكتبر  2010منتش��ر كردهاند13 ،
ارائه دهنده راهحلهاي مديريت يكپارچه تهديدها
در «مرب��ع جادويي مديري��ت يكپارچه تهديدهاي
 »2010جاي گرفته اند.
براس��اس گ��زارش گارتن��ر «گرچ��ه بس��ياري از
محصوالت موجود در بازار مثل چاقوي سوئيس��ي
هم��ه كاره به نظر ميرس��ند و تقريب��ا هر كارايي
امنيت��ي ش��بكهاي ممك��ن در آنها ملحوظ ش��ده
اس��ت ،در گفتگو با مش��تريان گارتنر و در مراجعه
ب��ه منابع مربوط به مش��ترياني ك��ه از محصوالت
اس��تفاده ميكنند ،تحليلگران موسسه ،مهمترين
كنترلهاي امنيتي را كه بايد باشند ،به اين ترتيب،
يافتهاند:
كارآييه��اي ديواره آتش��ين ثابت ش��بكهاي
استاندارد
پش��تيباني از دسترس��ي راهدور و
 VPNسايت به سايت
كارآييه��اي گي��ت وي امنيتي وب
(ضد بدافزار و فيلترينگ محتوا و )URL
جلوگيري از نفوذ ش��بكهاي؛ يا تمركز بر
مسدود كردن حمالت عليه كامپيوترها و
سرورهاي ويندوزي معمولي.
گارتنر فقط شركتهايي را در زمره مربع
جادويي خ��ود قرار ميده��د كه ضوابط
م��ورد نظرش را برآورده كند؛ كه ش��امل

ش��مول شركت گیت پروتکت بر مبناي توانايي آن
براي اجرا و كمال ديدگاه آن بوده است.
رابطه كاربري گرافيكي ش��ركت گیت پروتکت در
بازار  UTMمنحصر به فرد است و نمايي فرايند گرا

از اصول فايروال پیش��رفته در دسكتاپها به دست
ميدهد؛ برخالف س��اختارهاي جدول محوري كه
در راه حل های رقيبان آن متداول است.
با اس��تفاده از آيكونهايي كه معرف كامپوننتهاي
ش��بكه اس��ت ،مدير ش��بكه ميتواند به مجوزها و
جري��ان داده های ش��ركت؛ به س��ادگي و صرفا با
گرفتن و كش��يدن آنها ،دسترس��ي داشته باشد .با
اتم��ام تنظيم��ات ،داده ها ب��ه Configuration
 Engineمحصول فرس��تاده ميش��ود كه در آنجا
اين موتور تنظيمات را بررسي ميكند و نماي كلي
گرافيك��ي را به قوانين ( )rulesش��بكه ای واقعي
تبديل ميكند.
دني��س مونر ،مدي��ر عامل گیت پروتک��ت در اين
خص��وص ميگويد «:ما از حضور در تحقيق گارتنر
(كه بينالمللي محس��وب ميش��ود) و قرار گرفتن

ي��ك س��طح حداقلي از درآمد س��االنه و
منابع خري��دار فعال و نيز فعاليت در حد
الزم ،ميش��ود .در گزارش  UTMفعلي،

نامم��ان در كنار س��اير نقش آفرين��ان بزرگ اين
عرصه ،بسيار مفتخريم.
ما ق��رار گرفتنم��ان در مربع جادوي��ي  UTMرا
مديون شناس��ايي راهبرد منحصر ب��ه فرد خود با
فناوري  eGUIدر اين ح��وزه ،ميدانيم .معتقديم
شمول در مربع جادويي ،ويژگي ابداعي اين راهبرد
را اثبات ميكند.
كاري ك��ه ما ميكنيم ،اين اس��ت ك��ه چالشهاي
پيش روي مش��تريانمان را ميفهميم و به طريقي
هدفمن��د از آنان پش��تيباني ميكنيم ت��ا بتوانند
فرايندهاي خود را بهينه سازند.
هر س��اله مرب��ع جادويي گارتنر ب��ه منزله محكي
كلي��دي از ب��ازار ب��راي مش��تريان بالق��وهاي كه
راهحله��اي م��ا را بررس��ي ميكنند ،محس��وب
ميش��ود .ما معتقدیم قابليتها و امكانات جديدي
كه طي چند ماه آينده منتش��ر خواهيم كرد ،مهر
تايي��دي بر اهمي��ت روزافزون م��ا در بازار UTM
خواهد بود.
ب��ه گزارش گارتنر «در س��ال  2009ب��ازار جهاني
 UTMحدودا  5/1ميليارد دالر ارزش داشته است.
كه اي��ن امر با توجه به پيشبيني گارتنر
در خصوص رش��د 25درصدي در س��ال
 2007و پيشگوي��ي نرخ رش��د مركب
ساالنه  20تا  25درصدي تا سال 2012
است».
همچني��ن « تهديدها نيز به رش��د خود
ادامه خواهند داد و اس��تلزامات مميزي
و رگوالتوري كسب و كارهاي متوسط را
وادار خواهد كرد به امكانات پيشرفتهتري
روي بياورند.
ام��ا ما فك��ر ميكني��م تا س��ال 2012
تغيي��رات بزرگ��ي در اين س��ناريوها رخ
بدهد».
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آمـوزش در ایـدکو ،جـدی و مستمـر است.
شرکت ایـدکو در ادامـه سیاست هـای مشتری محور خود و در جهت ارتقای سطح دانش مشتریـان خــود ،هر هفتـه اقــدام به برگزاری
دوره هــای آموزشی کار با نـرم افزارهـای کسپرسکی می نمـاید .ایـن دوره هــا بـه طور منظم در دو روز هفته و بر اساس مفاد آموزشی
البــراتـــوار کسپـرس��کی بــرگزار می گــردد و بــه کس��انی که موفق به گذرانــدن دوره می شوند ،گواهینامه معتبــر اعطا می گردد.
فرهود صادقی ،مسئول برگزاری دوره های آموزشی
کسپرسکی تاکنون موفق به برگزاری متوالی چهل
دوره آموزشی در شرکت ایدگو گردیده و استقبال
کاربران را بسیار خوب توصیف می کند.
اهم مطالبـی که در این دوره هـا آموزش داده می
شوند ،بر اساس سیالبس البراتوار کسپرسکی بوده
که صادقی آن ها را اینگونه ذکر می کند:
معرف��ی بخش ه��ای اصل��ی محصول
•
خریداری شده توسط کاربر
آم��وزش نصب کنس��ول آنتی ویروس
•
بــ��ر روی س��رور در حـال��ت اختص��اص س��ازی
ش��ده( .به دلیل نیاز برخی از مش��تریان در تغییر
پارامترهای نصب)
معرفی کنسول آنتی ویروس و توضیح
•
قس��مت های مختل��ف از جمله تغییر در س��اختار
کنسول.
آموزش نحــوه نص��ب آنتـی ویـروس
•
ب��ر روی کالینت ها به صورت دس��تی و از راه دور.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که کسپرس��کی امکانی فراهم
کرده اس��ت که بتوانید عالوه بر نص��ب از راه دور،
فای��ل اجرایی ویزاردی آماده کنید که خود کاربران
(در ش��بکه ه��ای  )workgroupبتوانند نصب را
انجام دهند.
آموزش نحوه کنترل آنتی ویروس های
•
نصب شده بر روی کالینت ها توسط کنسول.

وی عل��ت اصلـ��ی بــرگ��زاری ای��ن دوره هــا
را آش��نــایی بیش��تـر مش��تـریان بــا محیــط
کنس��ـول آنت��ی ویــ��روس کسپــرس��کی و
توانبخش��ـی کاربــران و مدیران ش��بکه ها ذکر
می کند.
تجربه کاری شرکت ایدکو به عنوان قدیمی ترین
نماینده فروش محصوالت کسپرس��کی در ایران
نش��ان می دهد ک��ه درصد باالیی از مش��کالت
مدیران ش��بکه ها ب��ا آنتی ویروس کسپرس��کی

به علت عدم تنظیم صحیــح کنس��ول مدیریتی
کسپــرسکی می بــاشد.
نکت��ه قابــل ذک��ر دیـگر ایــن ک��ه تــاکنـون
بیـ��ش از  350نفـــر از مدیـــران و کاربـــران
س��ازمــان هایـ��ی ک��ه از ش��رکت ایـــدک��و
محـصــ��والت البـــراتـــ��وار کسپرس��کــی را
خریــداری کرده ان��د ،در این کالس ها آموزش
دی��ده اند که حدود  200س��ازمان و ش��رکت را
شــامل می گردند.

گـزارش
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آشنایی با پروژه بین المللی هانینت
پروژه بین المللی هانینت یا Honey net Project
یك سازمان تحقیقاتی بین المللی و غیرانتفاعی است
كه در جهت كمك به بهبود امنیت اینترنت در س��ال
 1999و توسط  Lance Spitznerتأسیس شد.
 chapterها یا زیرمجموعه های این پروژه در سراسر

دنیا گس��ترده ش��ده اند و به طور كلی از با استفاده از
راهكارهای زیر اهداف پروژه را محقق می سازند.
آگاه��ی ( :)Awarenessاز طری��ق ای��ن پروژه،
آگاهی از تهدیدات و آسیب پذیری هایی كه امروزه در
اینترنت وجود دارند ،افزایش پیدا می كند .بسیاری از
افراد و سازمان ها نمی دانند كه هدف حمالت هستند
و همچنین متوجه نمی ش��وند كه چه كس��ی به آنها
حمله كرده ،چگونه و چرا؟ این پروژه اطالعات مذكور
را ب��ه منظور افزایش آگاه��ی و در نتیجه ،اقدام برای
كاهش این تهدیدات فراهم می كند.
اطالع��ات ( :)Informationاطالع��ات و جزئیات
بیش��تری در اختیار افرادی ك��ه از این تهدیدات آگاه
ش��ده اند قرار می گیرد تا بهتر بتوانن��د اقدام به امن
س��ازی منابع خود كنند .به ص��ورت كلی اطالعات در
مورد هكرها به ابزارهای مورد اس��تفاده آن ها محدود
می ش��ود .اطالعات بسیار مهم دیگری از قبیل انگیزه
آنه��ا در حمالت ،زمان حمالت هكرها به سیس��تم و
فعالی��ت های آنها در زم��ان نفوذ و بعد از نفوذ به یك
سیستم در این پروژه تهیه می شود.
ابزاره��ا ( :)Toolsب��رای س��ازمان هایی كه تمایل
دارن��د تحقیقات را در مورد تهدیدات س��ایبری ادامه
دهند ،ابزارها و تكنیك هایی كه در این پروژه توس��عه
یافتهان��د ،در اختی��ار آنها قرار می گیرد .بس��یاری از
این ابزاره��ا در بخش پروژه های س��ایت هانینت در
دس��تـرس هس��تند .بـرای مثـال مـیتــ��وان بـــه
CaptureBAT، Google Hack Honey Pot،

 Honeydو  Trackerاشاره كرد .در ادامه برخی از
ابزارهای مذكور شرح داده خواهند شد.

برخی ابزارهای ارائه شده در پروژه
بین المللی هانینت

آدرس  5می توانید فایل های دانلود این ابزار را دریافت كنید.

Capture BAT

Honeywall CDROM

ای��ن یك ابزار تحلیل رفتار برنامه های كاربردی طراحی ش��ده برای

ای��ن ابزار ،اساس��ی ترین ابزار تعامل ب��االی پروژه هانینت

سیستم عامل های خانواده  Win 32است .این ابزار قادر است وضعیت
سیستم را در زمان اجرای یك نرمافزار و پردازش فایل ها نظارت كند

برای گیرانداختن ،كنترل و تحلیل حمالت اس��ت .البته این
ابزار دارای یك معماری است كه به شما اجازه می دهد هم

كه این موضوع به تحلیلگر حتی در صورت عدم وجود كد منبع ،دیدی

هانیپاته��ای با تعامل پایین و ه��م هانیپاتهای با تعامل

وضعیت را در س��طح پایین هسته سیستم عامل نظاره می كند و

باال طراحی شده است.لطفا به نشانی  6راجعه کنید.

مورد اس��تفاده قرار گیرد .این نرمافزار توسط  Christian Seifertاز

PicViz - Data Visualization Tool

زیر مجموعه  NZپروژه هانینت ،ایجاد شده و نگهداری می شود .برای

یك پالتر موازی اس��ت كه می توان��د اطالعات را از ورودی

در مورد چگونگی عملكرد نرمافزار می دهد Capture BAT .تغییرات
می تواند به راحتی در نسخه های مختلف سیستم عامل های win 32

دریافت ابزار و كد آن به آدرس های  1و  2مراجعه نمایید.

باال را راه اندازی كنید ،اما اساساً برای هانیپاتهای با تعامل

ه��ای مختل��ف همچ��ون tcpdump، syslog، iptables

 logs، apache logsو غیره بگیرد و آن را به صورت بصری

Capture-HPC
ای��ن ابزار یك چارچوب كالینت ب��رای هانیپاتهای با تعامل باال

نمایش بدهد .به این ترتیب می توان فعالیت های خرابكارانه
را ب��ه راحتی از بین میلیون ها فعالیت عادی تش��خیص داد.

اس��ت .ابزار  Capture-HPCس��رورهای خرابكار را به وس��یله

برای دریافت این ابزار به آدرس  7مراجعه نمایید.

مجازی اختصاصی و مشاهده تغییر وضعیت های غیر مجاز در آن،

Sebek

شناسایی می كند .این ابزار در زیرگروه نیوزلند طراحی شده است.

یك ماژول هس��ته است كه بر روی هانیپاتهای با تعامل باال

تعامل با س��رورهای مظنون به خرابكاری با استفاده از یك ماشین

برای دریافت این ابزار به آدرس  3مراجعه نمایید.

 High Interactionهـــانـیپـ�ات
Analysis Toolkit –HIHAT
این ابزار برنامه های كاربردی  PHPرا به هانیپاتهای با تعامل باال

برای جمع آوری گسترده اطالعات ،نصب می شود .این ابزار به
مدیران ش��بكه اجازه می دهد اطالعات فعالیت هایی همچون
ضربات صفحه كلید كاربران را حتی در محیط های رمزنگاری
شده ،جمع آوری كنند .این ابزار در نشانی  8قابل دریافت است.

منتقل می كند .این ابزار دارای یك واسط كاربر گرافیكی است كه

Tracker

به صورت بصری پروسه نظارت هانیپات و تحلیل دادههای به دست

این ابزار تش��خیص فعالیت هـای غیـر عادی  DNSرا تس��هیـل

آمده را نمایش می دهد .این ابزار در نشانی 4قابل دریافت است.

می كند .ابزار مذكور دامنه هایی را پیدا می كند كه در مدت زمان
كوتاهی به  IPهای زیادی نگاشت می شوند ،سپس شروع به دنبال

Honeysnap
این ابزار اصلی برای استخراج و تحلیل دادههای از فایل های
 pcapكه شامل ارتباطات  IRCهم می شود ،است و توسط
زیرگروه انگلس��تان طراحی ش��ده و نگهداری می ش��ود .در

كردن نگاش��ت هـای  hostname à IPمی كنـد تـا زمانـی كه
یـ��ا  hostnameدیگر جواب ندهد و ی��ا كاربر عملیات را متوقف
س��ازد .لطفا برای دریافت ابزارهایی که در متن ذکر ش��ده است به
نسخه آنالین این مقاله در نشانی  www.iedco.irمراجعه نمایید.
منبع :پورتال ماهر
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