این حمایت را ارج می نهیـم

نخستین وب سایت رسمی توزیع و فروش محصوالت کسپرسکی در ایران ()www.irkaspersky.com

که به طور رسمی توسط شرکت ایدکو راه اندازی شده است ،استقبالی فراتر از انتظار را تجربه کرد .و این
اقبال مراجعین ،کار را به جایی رســاند که به دلیل فشــار بار زیادی که روی وب سایت قرار گرفت ،ما را
ناچار به تعویض سرور و انتقال به سکوی کاری قدرتمندتر و قابل اعتمادتری ساخت.
امکان خرید آنالین کلیه محصوالت کسپرسکی و دریافت آنی الیسنس ،بیش از آن چیزی که تصور می شد

مدیـر عامل :ســـینا بقایـی
طـــهران،میـــــدان هفت تیـــــر،
ابتـــدای بزرگراه مدرس،پـالک55

تـــــــــــــلفن 8 8 8 4 6 0 7 0 :
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تهــیه ،آماده ســـازی و انتشـــــار:

www.didehban.com
info@didehbancom
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برای خریداران کسپرســکی در ایران ،خصوصا خریداران شــرکتی حائز اهمیت بود .از آنجاییکه شرکت
ایدکو خود در زمینه فروش آفالین نیز سال ها به فعالیت مشغول است ،به نیکی می داند که پروسه صدور
الیسنس گاهی اوقات تا چندین روز ممکن است به طول بیانجامد .درنتیجه بسیاری از خریداران که توقع
دریافت فوری الیسنس را دارند ،آزرده می سازد .اما این امکان پاسخی مناسب به خواسته کاربرانی است
که در فضای تجارت الکترونیک ایران زیست می کنند و سطح توقع شان باال رفته است.
نکته مهم دیگری که خریداران با ایدکو درمیان گذاشــته اند ،موضوع خرید محصوالتی است که به طور
انبوه در کشــور موجود نیستند اما روی ســایت امکان خرید آن ها هست .همه می دانیم که محصوالتی
مانند رمزنگار کسپرسکی( )KryptoStorageیا نسخه ویژه مکینتاش متقاضیان کمی در کشور دارد که
برای بســیاری از توزیع کنندگان ،امکان واردات انبوه آن وجــود ندارد .درنتیجه کاربران ایرانی از چنین
محصوالتی محروم هستند و دسترسی به آن ها امکان پذیر نیست.
اما باوجود وب ســایت رســمی فروش ،اکنون بدون هیچگونه محدودیتی در دسترسی و تعداد الیسنس
می توان این قبیل محصوالت را تهیه و به طور فوری مورد استفاده قرار داد .محصوالتی مانند نسخه ویژه
فراری و مدیریت رمزعبور ( )Password Managerنیز از همین زمره هستند.
مسئله دیگری که در فروش آنالین حائز اهمیت است ،دسترسی آسان کاربران شهرستانی به محصوالت
کسپرســکی است .برخی از کاربران که در شهرســتان های فاقد نمایندگی رسمی فروش مقیم هستند،
همواره با مشکل عدم دسترسی یا عدم دسترسی مستقیم به نمایندگان فروش کسپرسکی مواجه بوده اند.
اما وب ســایت رسمی کسپرســکی هم اکنون این فرصت برابر را در اختیار کلیه کاربران در کشورمان و
همچنین کشــورهای افغانستان و پاکســتان قرار داده است که با پرداخت آنالین ،همه محصوالت را در
اختیار داشته باشند.
ونکته آخر و مهم برای خریداران نســخه های خانگی کسپرســکی اینکه هم اکنون برای همه خریداران،
الیســنس به نام خودشان صادر می گردد .موضوعی که تاپیش از این وجود نداشته است .همچنین همه
خریداران نسخه های خانگی می توانند تا  30درصد از تخفیف تمدید استفاده کنند که این امر نیز برای
نخستین بار در کشور محقق شده است.
شــرکت ایدکو جذب نمایندگان فروش آنالین برای کانال توزیع آنالین محصوالت کسپرسکی را نیز آغاز
کرده اســت .ایجاد شبکه فروش آنالین محصوالت کسپرســکی می تواند فرصتی منحصر به فرد را برای
حضور در فضای مجازی و راه اندازی فروشــگاه های آنالین عرضه آنتی ویروس به همراه داشــته باشد.
درایجاد این فضای کسب و کار همراه ما باشید.

کارتان را در همان بار اول انجام دهید  ،حتی اگر زمان بیشتری طول بکشد

مقـدمه
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تازه های امنیت

کسپـرسکــی

یکی ازسه برند برتر
آنتــی ویـــروس
آزمايشگـاه كسپرسكـي ،شركت پيشـرو در ارائـه راه
حل هــاي امنيت اطالعــات برنامههــای خود برای
بازســازی ساختار ســازمانی خود و مطرح شدن به
عنوان یکی از سه ارائه دهنده برتر راهحلهای امنیتی
آی تی در سال  ،2011را اعالم کرد.
یوجین کسپرســکی ،مدیرعامل و یکی از موسســان
کسپرســکی در این باره میگوید « :امسال ما از هر
هنگام دیگر به موقعیت تبدیل شــدن به یکی از سه
توســعه دهنده راهحلهای امنیت آی تــی در بازار
جهانی نزدیکتر هستیم .برای نیل به این هدف بزرگ
ما بايد نرخ کنونی رشدمان را حفظ کنیم و بار دیگر
به عنوان یک شــرکت نشان دهیم که میخواهیم در
عالیترین ســطح رقابت باقی بمانیم .با ایجاد ساختار
سازمانی خود به صورت جهانی انتظار داریم به هدف
خود مبنی بر تبدیل شدن به یکی از سه بازیگر بزرگ
بازار جهانی تا پایان سال  2011نایل شویم».
به عنوان بخشی از استراتژی شرکت برای رشد مداوم
کســب و کار و به منظور نیل به افزایش ســهم بازار
طبــق برنامه ،تیم مدیریت کسپرســکی فرایندی را
برای بازسازی ساختار سازمانی شرکت در دو قسمت
مهم و اســتراتژیک ،یعنی توســعه محصول و شبکه
فروش منطقهای آنها ،آغاز کرده است .یکی از عوامل
اصلی رشد کسپرســکی پلتفرم تکنولوژیک یکپارچه
برتر آن است که به صورت داخلی توسعه داده شده و
به عنوان مرجعی واحد برای تمام محصوالت شرکت
بــا هدف بخشهــای مختلف بازار بــه هدفگذاری
شــده اســت .در مارس  2011مدیریت کسپرسکی
ایــن تصمیم را نیز اتخاذ کرد که راهبرد شــرکت را
در خصوص مدیریت شــبکه فروشهــای منطقهای
بازنگری و بخشــی واحد ایجاد کنــد که فروشهای
جهانی را توسعه دهد و حفظ کند و مسئول مستقیم
تازه های امنیت
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فروش و بازاریابی در اروپا و آمریکای شمالی باشد.
البراتوار کسپرسکی در نظر دارد این تغییرات را در
ساختار سازمانی خود تا پایان نیمه نخست 2011
تکمیل کند .به گفته تیم مدیریتی ،ساختار مدیریتی
متمرکز جدید به شــرکت اجازه خواهد داد تا به طور
موثرتری کسب و کار خود را در سطح جهان توسعه
دهد و رشــدی بــا ثبات را تضمین کنــد و موقعیت
خودرا در بازار جهانی امنیت آی تی تقویت کند.

از آن ،هدفشــان دســتگاههاي موبايلي بوده است و

بيش از هزار گونه از  153خانواده مختلف تهديدهاي
موبايلي در پايگاه داده های آزمايشگاه كسپرسكي تا

پايان سال  2010ثبت شدهاند.

محبوبيت روزافــزون پلتفرم آندروئيد نیز خواهناخواه

توجه تبهــكاران ســايبر را به خود جلــب كرد :در
آگوســت  ،2010نخســتين برنامــه خطرناك روي

آندروئيد شناسايي شد و از آن هنگام تعداد آن به 15

برنامه از  7خانواه مختلف رسيد .نخستين تهديدهاي
با هدف سيســتم عامل آيفون اپل نيز طي اين دوره

گزارش گيري اخير مشاهده شدند ،اما این تهدیدات
فقط دســتگاههايي را كه به منظــور نصب بازيها و

برنامههاي غيراپلي قفلشــان شكسته شده بود ،آلوده

كردند .همچنان اغلب تهديدهاي موبايل هدفشــان
پلتفرم جاوا ( )J2MEاســت؛ چرا كه توســط تعداد

زيادي دستگاههاي همراه پشــتيباني ميشوند .اين

بدان مفهوم است كه تنها تلفنهاي هوشمند نيستند

كه در معرض خطر آلودگي هستند و تلفنهاي ساده

و معمولــي نيــز در معرض خطرنــد .دومين پلتفرم
پرهجمه نيز ســيمبين است و پایتون در مكان سوم

قرار دارد.

از ســال  2010به بعد ،ارســال پيامهاي متني پولي

تبديل به راهكار كســب درآمــد غيرقانوني منحصر
به فردي براي ويروس نويســان شــد تا تهديدهایي

با اهداف پلتفرمهاي مختلف را توســعه دهند .ساير
ترفندهــاي غيرقانونــي چون تغيير مســير كاربران

مضاعف شدن تهدیدهای
موبایلـی
آخرين اطالعات آزمايشــگاه كسپرســكي  ،شركت
پيشــرو در ارائه راه حل هاي امنيت اطالعات نشان
ميدهد تعــداد برنامههاي خطرناكي كه هدفشــان
دستگاههاي همراه است ،در فاصله آگوست  2009تا
دسامبر  2010بيش از دوبرابر شده است.
بر اســاس این گزارش ،در ســال  2010بيش از 65
درصد اغلب تهديدهاي جديد ،نســبت به سال پيش

ایده های شما فقط زمانی کارایی دارند که از آن ها استفاده کنید

بانكداري اينترنتي موبايل به ســايتهاي فيشينگ و
سرقت پسوردهاي ارسال شده از بانكها به تلفنهاي

همــراه نيز مورد اســتفاده قرار گرفتنــد .هماکنون
تهديدهاي موبايلي از هر زمان ديگر پيچيدهتر شدهاند

و مشتمل بر مسئله فوقالعاده باتهاي موبايل و ديگر

نرمافزارهاي قابل كنترل از راه دور ميشود.

كسپرسكي پيشبيني ميكند تعداد آسيبپذيريهاي

يافت شده در پلتفرمهاي موبايل و تهـدیـدات مربوط

به آندروئید افزايش يابـــد؛ همين طـــور تعـــداد

تهديدهــاي مربوط به آندروئيد.
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به مدیران شبکه هدیه می کنند .زیرا این دستگاه ها با
وجود پیچیدگی بسیار در فناوری ساخت سخت افزار
و نرم افــزار ،به لطف بهره گیری از فناوری انحصاری

حضور گیت پروتکت
در سبیت 2011
شــرکت آلمانی گیــت پروتکت در ســبیت 2011
حضوری فعال داشــت .نمایشگاه ســبیت به عنوان
مهمترین رویداد فناوری اطالعات در اروپا ،امســال
از یکم تا پنجم مارس در شــهر هانوور آلمان برگزار
گردید و شــرکت گیت پروتکت نیز درآن به معرفی
توانمندی های خود پرداخت.
براساس ایــن گـــزارش ،طیف گستــرده محصــوالت
گیت پروتکت و به ویـژه یـو تـی ام های جـدیـد سـری

 GPZ 2500کـه بـرای سـازمانهــای بـزرگ طراحـی
شــدهاند ،در این نمایشگاه در معرض دید متخصصان
قرار گرفتند.

 GPZ 2500کــه در رده محصوالت ســازمانی گیت
پروتکت جای می گیــرد ،با کمک فناوری انحصاری
 eGUIو مجهــز بــه پردازنــده های شــتاب دهنده

رمـزنگـاری ( )crypto accelerationیکـی از بهتــرین
راه حل ها برای ایجاد ارتبــاط ایمن بین کاربران راه
دور سازمان ها با دفاتر مرکزی است.

دســتگاه های ســری  Zو به ویژه  GPZ 2500با توان

ایجاد لینــک های  VPNمتعدد و پرســرعت ضمن
ایجاد محیطی پرسرعت و ایمن ،مدیریت آسان را نیز

 eGUIبه آسانی پیکربندی و مدیریت می شوند.
همچنین دردسترس بودن دستگاه در شبکه به میزان
97/99درصد بوده که قابلیت اطمینان آن را نشــان
می دهد ،ضمن آنکه ســخت افزار قدرتمنددستگاه،
برونــداد کلی به میزان  ۷گیگابیــت برثانیه را تامین
می کند.

 GPZ 2500نشـان
پنج ستــاره گرفت

ماهنامه معتبر

SC Magazine

باالترین نشــان پنج

ســتاره خود را به محصول GPZ 2500

شرکت گیت

پروتکت اعطا کرد.
شرکت گیت پروتکت ،سازنده آلمانی پیشرو در زمینه
سیستمهای مدیریت یکپارچه تهدیدات( ، )UTMاعالم

کرد که SC Magazine

طی تســت اخیر خود برترین

امتیــازات خود یعنی پنج ســتاره را به دلیل کارایی و
آسانی استفاده به  GPZ 2500داده است.

نســل نوین فایروالهــای ســری  ،GPZ 2500برای
ســازمانهای بزرگ و محافظت کاربران از بدافزارها،
ویروسهــا و هرزنامــه هــا طراحــی شــدهاند.این

دســتگاه ها همچنین به سیســتم جلوگیری از نفوذ

( )IPSو فیلتر وب نیز مجهز هســتند .نســخه شماره
 9این محصول که در حال حاضر در دســترس است،
با معماری بازطراحیشــده و جدید ،کارائی ،امنیت و
پایداری آن را تا چند برابر افزایش داده است.
پنج ستاره برای ترکیبی ایده آل
امــا کارایی به تنهایی کافی نیســت .مدیریت فناوری
اطالعات هنوز نیازمند سازگاری و همخوانی عملکردها
اســت که برای امنیت هر سازمانی اهمیت ویژه دارد.
درست به همین دلیل اســتفاده از این محصول برای
مدیران آرامش خاطر را درپی خواهد داشت ،چراکه به
راحتی نصب ،پیکربندی و راهاندازی میشود.
از GPZ 2500

 SC Magazineپس از آزمونهایی که
به عمــل آورد تایید کرد که مصرفکنندگان به هیچ
وجه مشــکلی با این محصول نخواهند داشت .برگزار
کنندگان آزمونها بهویژه تحــت تاثیر رابط کاربری
 eGUIقرار گرفتند و خاطرنشــان کردند که به کمک
این واســط کاربــری ،تنظیمات دســتی طیفهای
مختلف کاربــران در محیطهای گوناگون آســا نتر
خواهد شد .این نشــریه همچنین یادآور میشود

که اینترفیــس گرافیکی  eGUIبرای مصارف مختلف
بســیار انعطافپذیر و در عینحال به ســادگی قابل
مدیریت است.
دنیــس مونــر ،مدیرعامل گیــت پروتکــت در این
زمینه می گوید :نتایــج آزمایشهای ماهنامه معتبر
 SC Magazineبه عنوان یک تاییدیه قابل اســتناد،
درســتی دیــدگاه ما را تاییــد میکنــد .ترکیبی از
برنامههای قدرتمند که از جدیدترین فناوریها سود
میبرند و یک واســط گرافیکی با کاربری آسان .این
مجموعه به خوبی از پس خواســتههای مشــتریان
گوناگون برمیآید ،همانگونه که از پس آزمایشهای

سخت متخصصین  SC Magazineبرآمد.
عالقمندان می توانند تمامی آزمایش ها و نتایج آنها
را در نشانی زیر مالحظه کنند.

http://www.scmagazineus.com/gateprotect/gpz-2500/review/3456
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رونمایی از نسخه های 2012
محصــوالت کسپـرسکـــی
آزمايشگاه كسپرســكي نســخه های Kaspersky

 Anti-Virus 2012و Kaspersky Internet

 Security 2012را وارد بازار کرد.
این روزها ،بدافزارهای جدید با سرعتی اعجاب انگیز
تولید می شــوند؛ در حدود  70هــزار برنامه مخرب
جدید در هر روز رقم بسیار باالیی است .این تهدیدات
فاقد هرگونه اثر و یا ردی هستند و این بدان معناست
کــه برای تشــخیص آنها به روش هــای ابتکاری و
جدیدی نیاز است .اما جای هیچگونه نگرانی نیست،
چراکه دو نســخه نرم افزاری یاد شده کسپرسکی از
طریق تحلیل رفتاری برنامه های مشــکوک و بدون
نیاز به تشــخیص امضای آن ،این تهدیدات را خنثی
می کنند.
بخش مربــوط به نظارت بر فعالیــت برنامه ها ،داده
هــای مورد نیاز خود را از بخــش های دیگری چون
ماژول کنترلــی فعال و حفاظتــی ،ایمیل ،اینترنت،
اجزای آنتی ویروس  ،IMفایروال و غیره دریافت می
کند .وظیفه ماژول نظارتی تشخیص سلسله اتفاقات
اثرگذار بر امنیت سیســتم و قســمت های مختلف
آن و همچنین دریافت یــک تصویر کلی از عملیات
صورت گرفته توسط برنامه امنیتی و حتی گروه های
عملیاتی آسیب دیده توسط بدافزار است.
نکته مهم در مورد نرم افزار Kaspersky Internet
 Security 2011و Kaspersky Anti-Virus 2012
آن اســت که با استفاده از این دو برنامه امکان لغو و
یا بازگرداندن تمامی عملیات انجام شــده توسط یک
بدافزار نیز میســر است .عالوه بر این لیست اقدامات
قابل لغو مواردی نظیر ایجاد ،تغییر نام ،و اصالح فایل
هــا و همچنین تغییر در ثبت سیســتم و یا افزودن
موارد جدید به آن را هم در بر میگیرد.
حفاظت بهتر از طريق فناوری ابری
در محصوالت خانگی نســخه  2012كسپرسكي ،از
فناوری های مبتنی بر ابر که مهم ترین پیشرفت در
محصوالت آنتی ویروس به شمار می روند بهره گرفته
شده است .کاربران محصوالت كسپرسكي می توانند
به موجب تبادل مســتمر اطالعات میان محصوالت
نصب شده بر روی سیستم خود و پایگاه متمرکز داده

موجود در ابر در جریان جدیدترین اطالعات حفاظتی
و امنیتی مقابله با تهدید قرار گیرند.
ایــن دو محصول جدید به محــض مواجهه با لینک
های خطرناک و همچنین لینک هایی هدایت کننده
کاربران به وب ســایت های ارسال کننده هرزنامه و
مخرب که تنها برای کالهبرداری ســاخته شــده اند
هشــدارهای الزم را به کاربر مــی دهند .همپچنین
فناوری های ابری حفاظت رایانه در برابر هرزنامه ها
را هم افزایش داده اند .پایگاه های داده مستقر در ابر
ایــن قابلیت را دارند که به صورت بی درنگ الگوهای
مربوط به هرزنامه نامه های ایمیلی جدید را شــبیه
سازی کنند و به موجب این قابلیت دو نرم افزار آنتی
ویروس و امنیت اینترنت این شــرکت می توانند به
سرعت خود را با تاکتیک های متغیر هرزنامه نویسان
انطباق داده و به این ترتیب تدابیر امنیتی و حفاظتی
مناسب را اتخاذ نمایند.
هر دو محصول جدید شــرکت کسپرســکی عملکرد
بســیار خوبی را از خــود به نمایش مــی گذارند و
طراحی آنها به گونه ای اســت کــه کمترین اثر را بر
سرعت و عملکرد سیســتم دارند .این دو محصول با
هدف اســتفاده روزمره کاربران و انجام اموری مانند
گشت و گذار در اینترنت ،جستجو و مشاهده صفحات
وب ،برقراری تماس های  ،VoIPتماشــای فیلم های
 HDو لــذت بردن از بــازی های رایانــه ای آنالین
طراحی شده اند.
سیســتم به روز رســان هوشــمند ایــن محصول
بهروزرساني ارائه شده را تنها برای قسمت های فعال
ایــن دو محصول دانلود کرده و بالفاصه پس از دانلود
آنهــا را نصب و راه اندازی مــی کند .به عبارت دیگر
اجزای پایــگاه داده آنتی ویروس به صورت مداوم به
روز رسانی می شوند و به این ترتیب نیازی به دانلود
یکباره فایل های به روز رسانی نبوده و به این ترتیب
ترافیک و حجم دانلودها به حداقل می رسد.

پســوردها :همچنان هرچه
ضعیـف تــر ،محبـوب تــر!
هرچــه یک کلمه عبور کوتاه تر و ســاده تر باشــد،
احتمال آنکه هدف حمله هکرها قرار بگیرد هم بیشتر
است .درنتیجه آسیب پذیری اطالعات کاربر افزایش
یافته و هکرها نیز با سرعت بیشتری به ایجاد تکنیک
های هوشــمند برای سرقت کلمه عبور کاربران اقدام
می کنند.
مرکز حفاظت از برنامه  Impervaتوان بســیاری از
کلمات عبور انتخابی توســط کاربران را مورد تحلیل
قرار داده اســت که نتایج این تحقیق نیز در گزارش
موســوم به بدترین عادات کاربــران در انتخاب کلمه
عبور به چاپ رسید.
مهمتریــن یافته هــای این تحقیــق را در ادامه می
خوانید.
در حدود  30درصد از کاربران کلمات عبور ضعیفی را
انتخاب می کنند که طول این کلمات نیز اغلب برابر
با  6کاراکتر یا کمتر از آن است.
در حــدود  60درصد از کاربــران کلمه عبور خود را
از میــان طیف محدودی از حــروف الفبایی و اعداد
انتخاب میکنند.
تقریباً  50درصد کاربران اسامی ،اصطالحات عامیانه،
و کلمــات روزمــره را به عنوان کلمــه عبور خود بر
میگزینند و یا در ســاخت کلمه عبور خود از چنین
ساختارهای ســاده ای که به راحتی نیز قابل حدس
زدن است استفاده می کنند.
کاربران در اکثر مواقع از اعداد پیاپی و حروف کنارهم
صفحه کلید برای ســاخت کلمه عبور خود استفاده
میکننــد که بــرای نمونه میتوان بــه «،»123456
« »123456789« ،»12345و حتــی خــود کلمه
« »Passwordاشاره کرد.
به کاربران توصیه می شــود که در مورد سایت هایی
که حاوی اطالعات شــخصی ارزشــمند هستند ،از
کلمات عبور پیچیده اســتفاده کننــد .در این رابطه
توصیه بروس اشــنایر میتواند ســودمند باشــد .وی
معتقد است که برای انتخاب کلمه عبور میتوان جمله
ای را در نظــر گرفت و با اعمال برخی تغییرات آن را
به یک کلمه عبور مناســب تبدیل کــرد .برای مثال
عبــارت «»This little ponny went to market
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را در نظــر بگیرید  .ابتدا حــروف اول This ، Little
و  ponnyرا در کنــار هم می گذاریم و بجای کلمه
 toهم از عدد  2اســتفاده میکنیم که حاصل جمله
« »tlpWENT2mخواهــد بود .ایــن کلمه عبور نه
حرفی به ذهن هیچکس نخواهد رسید.
برای هر ســایت از یک کلمه عبور جداگانه استفاده
نمایید .اگر از بابــت به خاطر آوردن این تعداد کلمه
عبور نگران هستید پیشنهاد می کنیم آنها را بر روی
برگ های نوشــته و برگــه را در کیف خود بگذارید.
منتها در نظر داشــته باشــید که تنها جمله کامل را
بنویسید و یا بهتر از آن نکته و یا عبارتی را یادداشت
کنید که شما را به یاد آن جمله می اندازد.
به مدیران شــبکه نیــز توصیه میشــودکه در مورد
انتخاب کلمه عبور خود سیاســت مناســبی را اتخاذ
نمایند .چنانچه به کاربران آزادی عمل دهید احتمال
آنکه کلمه عبور آسانتر را انتخاب نمایند بیشتر است.
مطمئن شــوید که کلمات عبور به صورت سرراست
به کاربران داده نشود .همواره از  httpsبرای Login
شدن یا ورود به یک سایت استفاده نمایید .همچنین
اطمینــان حاصل نمایید که کلمــات عبور به صورت
آشــکار نگهــداری نمی شــوند و همیشــه پیش از
ذخیــره کردن این کلمات عبوردر پایگاه داده ،آنها را
رمزنگاری کنید.

امکان تمدید آنالین محصوالت
کسپرسکی فراهم شد

امــکان تمدید آنالین محصوالت کسپرســکی فراهم
شد.
شــرکت ایدکو برای اولین بار در ایران اقدام به توزیع
و فروش آنالین کلیه محصوالت کسپرسکی و تمدید
اعتبار آن ها کرده است.
ســینا بقایی مدیر عامل شــرکت تجارت الکترونیک
ایرانیان در مورد خدمت جدید این شرکت در زمینه
خرید آنالین محصوالت  Kasperskyگفت :منظور از
خرید آنالین ،ارایه محصــول و تحویل آن به صورت
یک جعبه فیزیکی به مشــتری نیست بلکه خریداران
به طور آنالین می توانند الیســنس معتبر محصوالت
را از وب ســایت دریافت کرده و بالفاصله در اختیار
داشته باشند.
وی درخصوص ویژگی های ایــن روش خرید افزود:

مراجعــه کنندگان به ســایت می تواننــد با انتخاب
محصول مورد نظر که هیچگونه محدودیتی از لحاظ
تعــداد یا نوع ندارد ،هزینه آن را از طریق کارت های
بانکی عضو شــتاب پرداخت نمــوده و بالفاصله کد
معتبر محصول را در اختیار داشته باشند.
وی همچنین در مورد محصوالتی که در این فروشگاه
آنالین عرضه می شود گفت :کلیه محصوالت موجود
در وب سایت اصلی شرکت کسپرسکی ،در وب سایت
ایرانی آن نیز موجود اســت .به این ترتیب بسیاری از
محصوالتــی که به دلیل تقاضای کــم ،هیچگاه وارد
بازار ایران نشــده اند نیز در این ســایت قابل خرید
است که از آن جمله می توان به محصوالتی همچون
 Password Managerو  KryptoStorageو
نسخـه های ویژه محصوالت مکینتاش اشاره کرد.
مدیر سایت کسپرســکی آنالین در خصوص فعالیت
رســمی این ســایت گفت :این وب ســایت در حال
حاضر تنها وب ســایت توزیع و فروش رسمی و آنی
محصوالت کسپرسکی در منطقه غرب آسیا است که
صحت آن نیز از طریق سایت اصلی کسپرسکی قابل
مشاهده است.
بقایی در مورد طیف محصوالت ارائه شــده و امکان
تمدید الیســنس هــای قدیمی تصریح کــرد :کلیه
محصوالت ارائه شــده در وب ســایت کسپرسکی در
ســایت قابل خرید هستند و الیســنس های معتبر
قدیمی نیز با تخفیف تا 30درصد قابل ارتقا به نسخه
جدید و تمدید اعتبار می باشند.
وی با اشــاره به ارائه این تخفیف افزود :تاکنون برای
تمدید الیســنس های خریداران محصوالت خانگی
هیچ چاره ای اندیشیده
نشــده بــود ،ولی هم
اکنون خریداران قبلی
کلیه محصوالت اعم از
خانگی و شــرکتی که
در وب ســایت رسمی
کسپرســکی وجــود
داشته باشد ،صرف نظر
از محل تهیه محصول،
مــی تواننــد آن را از
طریق این وب ســایت
تمدیــد نمایند.ضمن

آنکه الیســنس نیز همانند محصوالت شرکتی به نام
خریدار و مســتقیماً توسط شرکت کسپرسکی صادر
می گردد.
گفتنی است وب سایت رسمی فروش آنالین محصوالت
کسپرسکی در نشانی www.irkaspersky.com
دردسترس عالقمندان است.

برگزاری دوره های جدید
آمــوزش کسپـرسکـــی و
گـیت پروتکت

توان بخشـــی مشتـــریان و همـــکاران ،یکـــی از
سیاست های محوری کاری در شرکت ایدکو است .به
همین لحاظ برگزاری مستمر دوره های آموزشی در
شرکت ،با جدیت دنبال شده و هرماهه تعداد زیادی
از همکاران و پرسنل فنی شرکت های طرف قرارداد،
آموزش می ببینند .در ماه های اردیبهشــت و خرداد
سال جاری نیز دوره های متعدد آموزش کار و راهبری
محصوالت کسپرسکی و گیت پروتکت بر اساس مفاد
آموزشی البراتوار کسپرسکی و شرکت گیت پروتکت
برگزار و به کسانی که موفق به گذراندن دوره شدند،
گواهینامه معتبر اعطا گردید.
الزم به ذکر اســت تاکنون بیش از 55دوره آموزشی
موفق در شــرکت ایدکو برگزار شده و بیش از 400
نفر از مدیران و کاربران ســازمان هایی که از شرکت
ایدکــو محصوالت امنیتی خریداری کرده اند ،در این
کالس ها آموزش دیده اند که حدود  220سازمان و
شرکت را شامل می گردند.
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استاكسنت

Stuxnet

زير ذره بيـن

ماه گذشته محققان طي بررسيهايي موشكافانه در خصوص تاثيرات مخرب ويروس استاكس نت ( )Stuxnetبه نتايج ارزشمندي
دست يافتند كه همان كشف دفتر خاطرات روزانه استاكس نت بود .براساس تحقيقات انجام گرفته توسط شركت امنيتي سيمانتك
اين كرم بين تمام كامپيوترها منتشر ميشود و از فعاليتهاي آنها از جمله تاريخ سرايت ويروس ،نام اختصاص داده شده به
سيستم ،نام دامنه ،آدرس  IPداخلي و خارجي ،نسخهبرداري ميكند .ليام ا َ مارچيو محقق شركت کوپرتینو در كاليف در اين باره
ميگويد« :هر زمان كه استاكسنت به كامپيوتري حمله ميكند يك بيت كوچك اطالعاتي در خصوص كامپيوتر آلوده شده به خود
ضميمه ميكند .بنابراين زماني كه استاكسنت در كامپيوتر بعدي منتشر ميشود ميتوان مسير آن را رديابي كرد».
در واقع اين نسخهبرداريها تاريخچه ده حمله
مجزاي اينترنتي اين ويروس را به سازمان های
ایرانی و ادارههاي آنها از ماه ژوئن  2009آشكار
ميسازد و بر اين فرضيه كه هدف اصلي اين ويروس
تاسيسات هستهاي ايران بوده است صحه ميگذارد.
بعالوه برآيند تحقيقات صورت گرفته نشان داد كه
بيش از  1800سازمان ايراني كه نام دامنهشان
در نسخهبرداريهاي استخراج شده از اين ويروس
شناسايي شد توسط اين بدافزار مورد تهاجم قرار
گرفته بودند .جمع آوري  3280نمونه از حمالت
استاكسنت توسط شركت سيمانتك به محققان
اجازه داد ردپاي تهاجم اين كرم را در بيش از
 12000كامپيوتر شناسايي نمايند.
نتايج بدست آمده از تحقيقات سيمانتك حاصل
تالش برخي كارشناسان امنيتي مانند رالف النگر
محقق آلماني و شركت آنتي ويروس كسپرسكي
و  ESETبود كه موفق شدند اليههاي بيشتري از
فعاليت استاكسنت را موشكافي كرده و ديدگاههاي
عميقتري در خصوص فعاليت اين كرم در اختيار
كارشناسان امنيتي قرار دهند.
محققان به اين نتيجه رسيدند كه استاكسنت
نمونهاي قابل توجه از سالحهاي اينترنتي پيشرفته
است كه بدون شك آينده توسعه بدافزارهاي اينترنتي
را رقم خواهد زد .توانايي اين كرم در آلوده سازي
سريع ابزارهاي كنترل فرآيند و ديگر سيستمهاي
حساس ،مقاومت در برابر خروج از شبكه و محدود
كردن دامنه انتشار به يك زيرمجموعه كوچك از
كامپيوترها  ،نشان دهنده پيشرفت چشمگير حمالت
اينترنتي در آينده است.
مدت زماني قبل ،حادثه حمله ويروس Aurora
به گوگل و ديگر شركتهاي فناوري در شرف

تبديل شدن به يك مسئله ملي بود اما هم اكنون
استاكسنت چنان سطحي از حمالت حرفهاي را
به نمايش گذاشته است كه خاطرات ساير حمالت
ويروسي را كمرنگ جلوه ميدهد .فرانگ هايد
مديرعامل شركت امنيتي Leviathan Security
در اين خصوص ميگويد «:عملكردهاي اين ويروس
آنچنان حرفهاي بود كه به نظر ميآمد افراد بوجود
آورنده آن حقيقتا لباس رزم بر تن داشتهاند.قدرت
تخريبي اين ويرس نشان دهنده مهارت و استادي
طراحان آن بود .استاكسنت را ميتوان ويروسي با
ساخت و طراحي فوقالعاده و عملكرد بسيار عالي
قلمداد كرد كه در نوع خود تعريف حرفهاي بودن را
يك شبه تغيير داد».
نگاهي اجمالي بر ساختار حرفهاي اين تهديد،
بزرگترين سهم را در دنياي حمالت ويروسي به
استاكسنت اختصاص ميدهد .شايد مهمترين مسئله
در خصوص استاكسنت غير از حمالت هدايت شده
توسط آن ،قابليتها و تفاوتهايي باشد كه نسبت به
مهاجمان غيرحرفهاي تر دارد.

هدف :سيستمهاي توکـار

سيستمهاي كامپيوتـــري مـدرن و توکــــار (تعبیــه
شـده)مـيتواننـدهـــدف اصلي حمـالت باشنـد.پـس
از آنكــه استاكسنت قـابليت انتشـار در سيستمهاي
دســكتاپ غيرتخصصــي را يافت در مـرحلـــه بعد
كامپيوترهايي كه كنتــرل فرآيند  SIMATICزيمنس
در System 7را اجرا مــي كنند هدف قرار ميدهد.
اگرچه محققان بر اين باورند كه چنين سيستمهايي با
ايجاد ارتباط بين دنياي فيزيكي و ديجيتال به آساني
هدف حمله بدافزارها قــرار ميگيرند اما افراد منفي
باف اين هشدارها را وســيلهاي براي وحشتآفريني

قلمداد ميكنند .اما استاكسنت ثابت كرد كه چنين
تهاجمهايي نه تنها غيرممكن نيســت بلكه بســيار
كارآمد و مخرب است.
این سه محقق در گزارشي كه اخيرا منتشر شد به
اين نتيجه رسيدهاند كه نوع ارتباطي كه كرمها جهت
آلوده كردن مجموعهاي از سيستمهاي كنترلي و
مسيرها نيازمند آن هستند احتمال هرگونه دفاع در
برابر حمالت چندشاخه ويروس فوقالعادهاي مانند
استاكسنت را تقريبا غيرممكن ميسازد .اريك
بايرس ،مدير بخش فنآوريهاي پيشرو در شركت
امنيتي Tofinoو يكي از نگارندگان گزارش مذكور،
دريافت كه اين كرم توانايي يافتن مسيرهاي چندگانه
جهت آلوده كردن يك سيستم را داراست.
بايرس در اين باره ميگويد « :استاكسنت از نظر
كدنويسي  PLCبراي ماشينها ،براي تمام دنيا يك
زلزله مخرب محسوب ميشود .اين ويرس موفق شدد
مسير تاثيرگذاري روي سيستمهاي كنترلگر را
براي ديگر مهاجمان باز كند».
همچنين اين كرم در خصوص تمركز روي فرمتهاي
فایلی( )File Formatآســيبپذير و خاصی كه زياد
مورد استفاده قرار نميگيرند ،فرصتهاي بيشماري
پيــش روي مهاجمــان اينترنتــي قــرار ميدهــد.
اســتاكسنت خود را به فايلهاي پــروژهSystem 7
متصل كرده و از اين طريق در تاسيســات فني يك
كارگاه يا كارخانه از يك ايســتگاه كاري به ايستگاه
كاري ديگري پرش ميكند.
فرمت های فایلــی معموال زياد مورد اســتفاده قرار
نميگيرند و سطح سنجش آنها از نظر ميزان امنيت
مشابه يكديگر نيست كه براي مثال فايلهاي پي دي
اف يا فايلهاي ماكروسافت آفيس جزء چنين دستهاي
ميباشــند .حتي سيستمها و شــبكههاي امني كه
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زيمنس (شــركتي كه نرم افزارهاي امنيتي آن هدف
حمالت استاكسنت قرار گرفتند) تامين امنيت آنها
را برعهده داشته است.
براســاس گزارش ها از حمــات ويروس مورد بحث
مصون نماندهاند .به گفته ا ُ مارچو از شركت سيمانتك
«ساير مهاجمان اينترنتي اين درس استاكسنت را به
جان و دل گوش كردهاند .به گمان من اســتاكسنت
نشــان داد كه ما در آينده شاهد حمالت بيشتري از
اين دســت خواهيم بود .نفوذ به چنين سيستمهاي
عظيمــي بــراي هيچكــس قابل بــاور نيســت اما
اســتاكسنت تمام غيرممكنها را ممكن و باورپذير
ساخت».

دامنـه كنتـرل شده

همچنين استاكسنت نشان داد كه تاثير خودتكثيري
برنامه از برخي جهات قابل كنترل است .از آنجا كه
هدفگذاريهاي اين برنامه مخرب به خوبي مشخص
نشده است بوجود آورندگان استاكسنت تاثير آن را
روي سيستمهاي كنترلگر غيرايراني كاهش داده اند
كه البته بنا بر برآورد زيمنس تاكنون بيش از صدهزار
سيستم به اين ويروس آلوده شدهاند .اين كرم طوري
طراحي شده است كه مسيرهاي آلودگي اساسي را
روي سيستمهايي كه با كنترلگرهاي الجيك قابل
برنامهريزي مورد نظر در تطابق نباشند اجرا نميكند.
هايد از شــركت  Leviathanمعتقد است« :توانايي
كاهــش حمــات روي سيســتمهاي غيرهدف مهر
تاييدي بر اســتادي بينظير در طراحي استاكسنت
ميباشــد .عمليات مديريت و اكتشــاف اين مهاجم
بســيار اســتثنايي و منحصر به فرد است « .طراحان
اســتاكسنت نســخه اصلي آن را در ماه ژوئن سال
 2009فعال كردند و سپس نســخههاي بروزرساني
شــده اين ويروس در ماههاي مارس و آوريل 2010
به بار آمد.
اما با اين حال شــركتهاي آنتيويروس تا ماه جوالي
 2010موفق به شناســايي اين كرم نشدند .همانند
كرم نيمدا ( )Nimdaكه در سپتامبر  2001در تمام
سيســتمهاي ماكروسافت تكثير شــد ،استاكسنت
نيز خط ســيرهاي چندگانهاي بــراي حمالت خود
برگزيد .ويروس نيمدا نيز توانست در تمامي ايميلها،
بخشهاي مختص اشــترك شــبكه و قســمتهاي
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آسيبپذير در ســرور وب خدمات اطالعاتي اينترنت
( )IISماكروسافت تكثير يابد .استاكسنت دست كم 7
بخش را براي النهگزيني و تكثير انتخاب ميكند كه
درايوهاي شبكه ،سرورهاي پايگاه اطالعاتي ،WinCC
فايلهاي پروژه System 7و spoolerهاي پرينتر را
شامل ميشود.
نسخه ماه مارس  2010قابليت تكثير در درايورهاي
 USBرا نيز به امكانات خود افزوده بود .بايرس از
شركت  Tofinoدر اين باره ميگويد« :با كاهش
سرعت تكثير ويروس ،درايوهاي حامل بر بسياري
از استحكامات داراي شكاف هوايي كه در زمره
تاسيسات امنيتي به شمار ميروند غالب ميآيند.
كرمها يك مسير بخصوص را جهت حمالت خود
انتخاب نميكنند .اگر شما توجه خود را روي يك
مسير خاص معطوف كنيد قدرت دفاعيتان را محدود
كردهايد درست مثل اينكه با يك نيزه روي يك تانك
به كمين نشته باشيد».

دوام آسيب

بايرس و همكارانش در ادامه تحقيقات خود دريافتند
كه استاكسنت از يك توانايي خارقالعاده جهت
مقاومت و پايايي در شبكه برخوردار است.و اين برنامه
مقاومتر از آن است كه به اين راحتي ريشه كن گردد.
بايرس خاطرنشان ميكند كه سطح دقت و موشكافي
معطوف شده به سايت او و ساير سايتهاي سيستم
كنترل و مدارك پراكنده بدست آمده نظريه او را
دراين خصوص تاييد ميكند .وي اظهار كرد« :هيچ
راهي براي ريشه كني استاكسنت وجود ندارد .من

تالش كردم تا اين ويروس از سيستمهاي جداگانهاي
پاك كنم اما شدت حمالت و راههاي متفاوت تكثير
استاكسنت از ميان بردن آن را از شبكه ناممكن
ساخته بود.
استــاكــسنت به كمك فرآيند تماسهاي از راه
دور كه توسط اپليكيشنها جهت ايجاد ارتباط بين
سيستمهاي ويندوز دائما مورد استفاده قرار ميگيرند
در مسيرها و انشعابات زيادي منتشر ميگردد.
توانايي اين ويروس براي احيا شدن در سيستمهايي
كه به تازگي پاكسازي شدهاند از ميان بردن آن را
در سرتاسر شبكه با مشكالت زيادي مواجه ميكند.
عالوه بر اين ،توانايي پنهان شدن اين ويروس در
سيستمهاي پايه مانند كنترلگرهاي الجيك قابل
برنامهريزي به اين معناست كه حتي پس از پاكسازي
آلودگيها از يك كامپيوتر آسيب ديده باز هم بقاياي
آن فعال و پنهان بر جاي خود باقي ميمانند .به
همين دليل شركتها بايد جهت بازيابي سيستمهاي
آلوده به دنبال روشهاي قدرتمندتري باشند.
بايرس در اين خصوص ميگويد« :شما بايد حقيقت
آلوده شدن سيستمهاي خود را بپذيريد اما با چنگ
و دندان از گنچينههاي خود محافظت كنيد .در حال
حاضر سيستمهاي زيادي وجود دارند كه در صورت
آلوده شدن به ويروس توانايي مقابله با آن را دارند
اما برخي سيستمها نيز در اين داستان سرنوشتي جز
مرگ ندارند كه بايد از آنها محافظت كرد».
منبع :با استفـاده از منابع فنـی البراتوار کسپرسکـی

سرقت اطالعات توسط استاكسنت در ارتباط بين نرم افزار Step 7و يك  PLCزيمنس

در جستجوی مشکالت باشید چون نیاز به فرصت ها دارید
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دو آزمایشــگاه کسپرسکی و ســکودریا فراری ،دو
شــرکتی که هر دو از لحاظ کارایی باال ،سطح فنی
تحســین شده و ایمنی شناخته شــدهاند ،تصمیم
گرفتهاند نســخه ویــژه  Ferrariاز  KISرا عرضه
کنند .ایــن برنامه هر آنچه را بــرای کار و همواره
ایمن مانــدن در هنگام وب گردی نیــاز دارید ،از
جملــه کارهای اداری ،بانکــی ،خرید ،بازی برخط
و  ...دارا اســت! همچنین آزمایشــگاه کسپرسکی
شــبیه ساز ویدئویی آکادمی مجازی فراری را برای
دارنــدگان  PCدرکنار این برنامه قــرار داده .این
برنامه شــما را در جایگاه صندلی راننده یک فراری
 F10مجازی اما فراواقعی قرار میدهد و به شــما
امکان میدهد خودرو مســابقهای خود را هر چقدر
دوســت دارید و تا سرحد امکان در مسیر آزمایشی
مشــهور«فیورانو»ی فراری اسکودریا برانید و از آن
لذت ببرید.
از هیجان و نشاط شبیه ساز مسابقه لذت ببرید؛ در
حالی که میدانید در امنیت کامل هستید.

مزایـا و قابلیتهای اصلـی

نســخه فراری  KISصاحــب همــان قابلیتها و
فناوریهای Kaspersky Internet Security
است که برنده جوایز متعدد جهانی بوده و محافظتی
در کالس جهانــی را برای  PCشــما در برابر تمام

انــواع تهدیدهای بدافزاری تضمیــن میکند .این
محصول شامل آیتم های زیر است:
 فناوری و کارایی پیشــتاز و برنده از دو شــرکتبرتر دنیا
 محافظت پیشرفته از هویت دیجیتالمحافظت هوشمند آنتی فیشینگ (کالهبرداری) و
صفحه کلید مجازی برنامه ،هویت دیجیتال شــما
را هنگام خریــد ،امور بانکی یا کار با شــبکههای
اجتماعی برخط ،کامال ایمن حفظ میکند.
 گجت دسکتاپی خودرو مسابقهای منحصر به فردفراری ،همراه با لوگوی جدید البراتوار کسپرسکی
با استفاده از این گجت دسکتاپی میتوانید وضعیت
محافظتی رایانه خود را بررسی کنید و به فوریت به
قابلیتها و تنظیمات امنیتی مورد نظر خود دست
یابیــد ،کاری که تا کنون هیچ گاه بدین ســادگی
نبوده است.
 محافظت آنی فعاالنه در برابر تهدیدات اینترنتیمانع تاثیر مخرب انواع بدافزارهای شناخته شده و
شناخته نشده بر کامپیوتر شما میشود.
 قابلیت وبگردی ایمن برای امنیت آنالینبا فعال شــدن قابلیت  Safe Surfدیگر هیچگاه
در معرض خطر وب ســایت هــای مهاجم یا مضر
قــرار نخواهید گرفت Safe Surf .به طور خودکار
وب سایتهای ناخواسته را به محض نمایش ،بلوکه
خواهد کرد .فقط کافی است آن را روشن بگذارید.
 کنترل والدین موثر و پرامکاناتقابلیتهای کنترل والدین پیشــرفته این محصول
میتواند برنامهها و دسترســی به وب را مسدود،
محدود و گزارش گیری کند؛ لذا کودکان شــما
در محیط آنالین ایمن خواهند بود.
 حالــت منحصر بــه فرد اجــرای ایمن برایبرنامهها و سایتها
حالت  Safe Runبه شــما امکان میدهد
برنامههای مشــکوک و وبســایتها را در
محیطی ایزوله و مخصوص اجرا کنید؛ به

طوری که آنها قادر به صدمه زدن به سیســتم شما
نخواهند بود.
 ابزارهای بهینهسازی رایانهمیتوانیــد از ابزارها و خدمات اضافی که محافظت
بهینه را برای رایانه شــما به ارمغان میآورند ،بهره
ببریــد .مواردی از قبیل :دیســک نجات ،اســکن
آســیبپذیریها System Restore ،و پــاک
کننده تنظیمات و امنیت مرورگر.

فناوریهای امنیتی پیشرفته

نسخه فراری کسپرسکی اینترنت سکوریتی دارای
گســترهای از فناوریهای منحصر به فرد است که
حداکثــر محافظت را برای خانواده شــما به همراه
میآورد .و رایانه خانگی یا همراه شــما را به طریق
زیر از آسیب دور نگاه میدارد:
 محافظــت فعال آنی در برابر ویروسها و ســایربدافزارها
 وبگــردی ایمــن و نوار ابزار وب کسپرســکی بهمنظور ایمنی در محیط آنالین
 بهترین دیواره آتش در سطح خود به منظور دورنگاه داشتن هکرها
 محافظــت از اطالعات شــخصی به وســیلهصفحه کلید مجازی و آنتی فیشینگ
 -حالت  Safe Runاستثنایی در خصوص

وب سایتها و برنامههای مشکوک
 کنترل والدین پیشرفته با تنظیمات انعطافپذیر محافظت هوشمند آنتی اسپم و آنتی بنر بهینه سازی رایانه برای محافظت و کارایی بهتر لوح فشــرده نجات برای بازنشــانی حالت قبلیرایانه آلوده شده
 اسکن و بروزسازی خودکار قابل برنامهریزی -محافظت در برابر انواع بدافزارها

فناوریهـای تحسین شده

فناوریهای تحســین شــده نســخه  Ferrariاز
 KISرایانه شــما را در مقابل گســترهای وسیع از
تهدیدهای  ITمحافظت میکند:
 ویروسها ،تروجان ها ،کرمها و ســایر بدافزارها،جاسوس افزارها و تبلیغ افزارها
 روتکیتهــا ،بوتکیتهــا و ســایر تهدیدهایپیچیده و ترکیبی
 ســرقت هویت توســط کی الگرها (ثبت کنندههای ضرب کلیــد) و بدافزارهای اســکرین کپچر
(ثبت کننده صفحه نمایش)
 باتنتها و شــیوههای غیر قانونی مختلف برایربودن کنترل رایانه
 حمالت روز صفر ( )Zero–Dayو تهدیدهایناشناخته

 -آلودگیهای دانلودی به اصطالح «بزن و دررویی»

شبیه سـاز ویدئویی آکادمی
مجازی فراری

همکاری آزمایشگاه کسپرسکی با اسکودریا فراری
فقط به فناوریها و امکانات تحســین شده نسخه
اســتثنایی فــراری از Kaspersky Internet
 Securityختــم نمیشــود .ما در ایــن برنامه
آکادمــی مجازی فــراری را نیز بــرای طرفداران
قدیمی اسکودریا فراری و آزمایشگاه کسپرسکی در
هر کجای دنیا ،گنجاندهایم!
آکادمی مجــازی فــراری (ســاختScuderia
 )Ferrari Marlboroتمــام شــور و هیجــان
مســابقه دادن با یک  F10واقعی را به رایانه شما
میآورد و نخســتین ســیموالتور ویدئویی مجازی
 F10میباشــد .هیچ شبیه ســاز ویدئویی یا بازی
دیگری توانایی ایجاد چنین تجربه واقعی از ،F10
مسیر مسابقهای فیورانو و دست و پنجه نرم کردن
با شرایط رانندگی را ندارد.
از جملــه قابلیتهای آکادمی مجــازی فراری که
میتوانید از آنها لذت ببرید:
فراری F10
 F10 Ferrariمجازی اما فراواقعی موجب تحسین
شــما خواهد شد و احســاس بودن در یک ماشین
مســابقهای فرمول یک را تا سرحد نهایت خواهید
کرد.
رانندهها
تازه درمییابید فلیپ ماســا یا فرناندو آلونســو
بودن چگونه است .همه چیز با تمام جزئیات
بازسازی شدهاست؛ از جمله حالت رانندگی
آنان ،کالهها ،دستکشها و حتی اخالقیات
آنها!

نمای دید راننده
میتوانید از نگاه ماسا و آلونسو نمای مسیر را ببینید.
ارتفــاع ،عرض و نمای از داخــل خودرو ،همگی به
دقت همانند یک فراری  F10بازســازی شدهاند .و
یک دوربین که باالی ســر راننده نصب شده ،تمام
فشارها و شیبهای جاده را ثبت میکند.
شبیه ساز فراری F10
میتوانید تواناییهای رانندگی خود را تقویت کنید
و با عملکرد شــگفت انگیز و دست فرمان ،سیستم
تعلیق و جعبه دنده  Ferrari F10آشنا شوید.
مسیر آزمایشی فیورانو
وارد یــک دنیای مجازی شــوید که تمام مســیر
آزمایشی فیورانو در آن است؛
جــاده و تمام جزئیات جانبیاش با آخرین جزئیات
بازســازی شــدهاند؛ همراه با عواملی کــه هنگام
رانندگی در سرعتهای باال و پایین موثرند.
مسابقه
زمانهای مســابقهای شــما به طور خوکار در وب
ســایت آکادمی مجازی فراری آپلود میشــود .لذا
میتوانیــد زمانهای خود را با دیگــر عالقه مندان
فراری و کسپرسکی در سرتاسر جهان ،مقایسه کنید.
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فقط تالش کافی نیست  ،تالش باید در نهایت منجر به نتایج قابل ارزیابی شود
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گفتـــگو

امنیت ترکیبی است از سخت افزار،
نرم افزار و سطح دانش کاربر

گفتگو با کاستین رایو ،مدیر تیم تحقیق و تحلیل جهانی تهدیدات در آزمایشگاه کسپرسکی

شما مدت زمان زیادی را در امور امنیتی
مشغول به کار بوده اید؟ نظر شما در مورد
سیر تکامل بدافزارها چیست؟
بیش از چندین دهه از پیدایش بدافزارها می گذرد
و تا سال ها این پدیده همچنان برای مردم ناشناخته
بود .یکی از دالیل این امر آن بود که در آن زمان هنوز
بسیاری از مردم دنیا به رایانه دسترسی نداشتند و این
فناوری در تمامی مناطق جهان گسترده نشده بود.
در اواخر دهه هشتاد میالدی  IBM PCیا نسخه اولیه
پلتفرم سخت افزاری  IBM PC compatibleبازار
این محصوالت را دگرگون نمود و به یک باره شمار
زیادی از مردم توانایی خرید رایانه های خانگی را
پیدا نمودند .همزمان با این تحـول ،نخستین ویروس
های رایانه ای نیز پای به عرصه وجود نهادند .فعالیت
این ویروس ها بسیار فراتر از بدافزارهایی بود که برای
آسیب رساندن مستقیم به رایانه و یا ایجاد اختــالل
در عملکـرد آن به طـرق گوناگـون طراحـی می شدند .با
این همه می توان اظهار داشت که اینگونه برنامه های
خصمانه تنها در ابتدای راه قرار داشتند چراکه شمار
معدودی از افراد قادر به نوشتن اینگونه برنامه ها و
حتی عالقمند به انجام چنین کارهایی بودند.
با ایجاد زبان های ساده و نوین برنامه نویسی این
وضعیت تغییر کرد .از جمله این زبان ها می توان به
دلفی و ویژوال بیسیک اشاره نمود .همچنین افزایش
گرایش افراد به استفاده از کارت های اعتباری در
فضای مجازی به این وضعیت دامن زد .در آن زمان
تبهکاران دریافتند که ساخت بدافزار به نسبت ساده
است و در عین حال که خطر کمی را به دنبال دارد،
منافع بسیاری را با خود به ارمغان می آورد .لذا شمار
برنامه هایی که در آزمایشگاه ما مورد پردازش قرار
می گرفت به یکباره افزایشی چشم گیر یافت.
با توجه به تاریخچه مختصری که در باال بدان
اشاره شد می توان چندین مرحله مهم را در تکامل
بدافزارها در نظر گرفت:
•پلتفرم هدف (رایانه های خانگی ،گوشی موبایل ،و
غیره )باید فراگیر و قابل دسترس باشد.
•استفاده از سیستم عامل مورد نظر باید آسان و
نسبتاً غیر ایمن باشد.
•ابزارهای الزم برای ایجاد و مستند سازی این موارد
باید در دسترس باشد
•در هر حال احتمال آنکه نوشتن این گونه برنامه
ها سود و یا منافع مالی به دنبال داشته باشد ،وجود
دارد.
گفتگـو
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در حال حاضر سه شرط یاد شده در باال برای ظهور
و پیدایش بدافزارها الزم و کافی می باشند و فرقی
نمی کند که پلتفرم مورد نظر ویندوز باشد یا سیستم
عامل آندروئید .بنابراین می توان دریافت که در آینده،
بدافزار نویسان تمرکز خود را بر روی پلتفرم هایی قرار
خواهند داد که حائز شرایط یاد شده باشند.
به عقیده شما با آغاز سال  2011میالدی،
بزرگترین تهدید پیش روی مدیران شبکه
کدام است؟ با توجه به این امر مدیران شبکه
باید چه تدابیری را اتخاذ نمایند؟
به نظر من تهدیدات داخلی و تهدیدات روز صفر
( تهدیدات ناشناخته )zero day attacks :احتماالً
مهم ترین نگرانی خواهند بود .در این راستا بهتر
آن است که سیاست امنیتی مناسبی اتخاذ شود و
نسخه بروز شده تمامی نرم افزارها از جمله نرم افزار
های مربوط به شرکت های دیگر روی سیستم نصب
شود .اخیرا ً برای مقابله با چنین تهدیداتی از روش
هایی چون مجازی سازی و سندباکس ()Sandbox
استفاده می شود که با موفقیت نیز همراه بوده است.
بنابراین به مدیران شبکه توصیه می کنم که به
منظور نظارت و بررسی بیشتر از این دو روش بهره
بگیرند .البته بدون اتخاذ یک راهکار امنیتی مناسب
برای اینترنت نمی توان به موفقیت کامل در تمامی
راهبردهای امنیتی دست یافت.
نظر شما در مورد نرم افزارهای امنیتی که
توسط برخی فروشندگان به صورت رایگان
در اختیار کاربر قرار می گیرد چیست؟
در حقیقت هیچیک از نرم افزارهای امنیتی رایگان
نیستند و کاربر به روش های گوناگون بهای آن را
پرداخت می کند .این هزینه ممکن است از طریق
سرعت پایین پیگیری ،عدم پشتیبانی و یا پیگیری
ناقص پرداخت شود .در موارد دیگر نرم افزار رایگان
همزمان با اجرا شدن اطالعات آماری کاربر را دریافت
می کند و این اطالعات به صورت غیر محسوس
مورد پردازش قرار می گیرند و برای پشتیبانی هر
چه بهتر از کاربرانی که نرم افزار مورد نظر را خریداری
کرده اند (بابت آن پول پرداخت کرده اند) به کار گرفته
می شوند.
نظر شما در رابطه با امنیت به صورت خدمات
ابری ( )cloud serviceچیست؟ آیا عالقه ای
به چنین فضایی دارید؟

ابری که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد
قدمتی به بلندای اینترنت دارد و تنها تفاوت این
دو در نام هایشان است .به لطف روش های نوین
ارائه شده پشتیبانی ازکاربرانی که هر هفت روز
هفته به صورت  24ساعته به اینترنت دسترسی
دارند روز به روز آسانتـر می شود و کاربـران حتی
تصور آن را نمی کردند .برای مثال می توان پیش
از اجرای یک برنامه ،اقبال و گستردگی آن را بررسی
نمود .در البراتوار کسپرسکی ،ابر موسوم به KSN:
 )Kaspersky) Security Networkبخش مهمی از
محصوالت را به خود اختصاص داده است و همچنان
در نظر داریم که این ابر را توسعه داده و کارایی آن
را ارتقاء بخشیم.
به عقیده من آینده در گرو فناوری ابری ،مجازی
سازی و همچنین وایت لیست کردن ()whitelisting
و نظرسنجی است.
با توجه به قرارداد اخیر شرکت های اینتل
و مک آفی در خصوص ایجاد زمینه های
همکاری مشترک در زمینه امنیت ،چشم انداز
شما در رابطه با عرصه رقابتی حال حاضر
چیست؟
به عقیده متخصصان آزمایشگاه کسپرسکی ،امنیت
ترکیبی است از سخت افزار ،نرم افزار و سطح دانش
کاربر .هر یک از حلقه های یاد شده در این زنجیره
خواه از نوع سخت افزار یا هر چیز دیگر که امکان
ارتقاء نیز دارد تنها در ارائه خدمات بهتر به تمامی
کاربران موثر خواهد بود .طی ده سال اخیر البراتوار ما
همواره پیشرفت داشته است و در جهت ارائه کاالهای
بهتر و مقابله با جرائم سایبری تمامی تالش خود
را به کار بسته است .به جرات می توانم بگویم که
این رویه طی ده سال و حتی صد سال آینده ادامه
خواهد داشت!

زندگی همچنان ادامه خواهد داشت چه در کارها موفق شوید  ،چه ناکام بمانید
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امنیت کاربران
همه محصوالت کسپرسکی را آنالین بخرید!

چه محصوالتی به طور ویژه در سایت کسپرسکی آنالین موجود هستند؟
Kaspersky Mobile Security
اگرتلفن همراه هوشمند دارید و می خواهید از خطرات ویروس ها ،تروجان ها ،کرم های اینترنتی و خالصه کلیه بدافزارها در امان باشید و همچنین تمایل دارید
در صورت به سرقت رفتن تلفنتان ،دسترسی به محتویات حافظه ،پیام ها و اطالعات درون آن قطع شود و درصورت تعویض سیم کارت آن ،شماره تلفن سیم
کارت جدید برایتان ارسال گردد ،از این محصول استفاده کنید.
 Kaspersky Internet Securityنسخه ویژه فراری
اگر می خواهید در کنار برنامه حفاظتی محبوبتان ،یک شــبیه ســاز ویدئویی آکادمی مجازی فراری را هم داشته باشید .این برنامه شما را در جایگاه صندلی
راننده یک فراری  F10مجازی اما فراواقعی قرار میدهد و به شما امکان میدهد خودرو مسابقهای خود را هر چقدر دوست دارید و تا سرحد امکان در مسیر
آزمایشی مشهور فیورانوی فراری اسکودریا برانید و از آن لذت ببرید.

نسخه های شرکتی کسپرسکی ،دریافت آنی الیسنس و فعال سازی سیستم حفاظتی از داده های سازمان شما به صورت بالدرنگ
Kaspersky Password Manager
یک ابزار حیاتی برای کاربر فعال اینترنت است .این ابزار فرایند ورود کلمات عبور و سایر داده ها به وب سایتها را به صورت خودکار در می آورد و کاربر را از
دردسرایجاد و به یادآوری کلمات عبور مختلف نجات می دهد.
Kaspersky KryptoStorage
به طور ایمن با استفاده از پیشرفته ترین فناوری رمزنگاری از فایل های شخصی شما در برابر دسترسی غیرمجاز و سرقت اطالعات محافظت می نماید و این امکان را فراهم
می کند فایلهای حذف شده به طور دائم از رایانه شما پاک شوند.
Kaspresky Small Office Security
نسخه روزآمدشده این برنامه با موتور جدید آنتی ویروس و به کارگیری حداقل منابع سیستمی در کنار بروزشدن آسان پایگاه داده و تحلیل شهودی خطرات،
راهکاری مناسب را برای شرکت های کوچک و متوسط فراهم آورده است.این نسخه برای  5تا  10کاربر به همراه یک سرور قابل استفاده است.
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 10تهدید شبكه های اجتماعی

ابزارهای شبكه های اجتماعی ،نحوه تعامل در زندگی شخصی مردم را تغییر داده اند و اكنون در حال تغییر زندگی حرفه ای
آنها نیز هستند .در حقیقت ،این شبكه ها نقش مهمی در نحوه انجام تعامالت شغلی و تجاری نیز ایفا می كنند .اما نكته
مهم ،ریسك بسیار باالی این شبكه ها است .این ابزارها با صدها میلیون كاربر در شبكه های مختلف اجتماعی ،در سال
های اخیر توجه مهاجمان را بیش از هر هدف دیگری به خود جلب كرده اند.
در این مقاله كوتاه ،به ده تهدید یا خطر مهم موجود در شبكه های اجتماعی می پردازیم.

 .1كرم های شبكه های اجتماعی

.3تروجان ها

.5لینك های كوتاه شده

كرم های شــبكه های اجتماعی ،كــرم هایی مانند
 Koobfaceهســتند كه به گفته محققین امنیتی،
بزرگتریــن  botnetوب  2اســت .تهدیــدی مانند
 Koobfaceبــا شــكل ها و صورت هــای متفاوت،
تعریــف معمول «كرم» را به چالش می كشــد .این
كرم كه به طور خاص برای انتشــار در شــبكه های
اجتماعــی (مانند فیس بــوك ،MySpace ،توئیتر،
 hi5، Friendsterو  )Beboطـراحـــی شــده است،
هر روزه سیســتم های بیشتری را به  Botnetبزرگ
خود اضافه می كند و حســاب های كاربری بیشتری
را برای ارســال هرزنامه های بیشــتر و درگیر كردن
سیستم های بیشتر سرقت می كند.

شبكه های اجتماعی به یك بردار هدف برای
تروجان ها تبدیل شده اند .كافی است شما فقط یك
كلیك كنید تا به یكی از قربانیان زئوس كه یكی
از مشهورترین و بزرگترین تروجان های بانكی است
تبدیل شوید .این تروجان با استفاده از شبكه های
اجتماعی زندگی تازه ای یافته استURL Zone .
نیز یك تروجان بانكی دیگر است كه حتی از زئوس
نیز هوشمندتر است .این تروجان قادر است ارزش
حساب های بانكی قربانی را برای تصمیم گیری در
مورد اولویت سرقت آن حساب مشخص نماید.

برخی از كاربران از سرویس های كوتاه كننده URL

.2سرقت هویت
مدتی پیش ایمیلی برای كاربران فیس بوك ارسال
می شد كه از آنها می خواست در لینكی كه در
ظاهر متعلق به فیس بوك بود الگین نمایند .اما این
لینك در حقیقت متعلق به  fbactionبود كه به
این وسیله اطالعات حساب های كاربران فیس بوك
را سرقت می كرد .حساب های كاربری بسیاری از
كاربران فیس بوك در این حمله مورد سوء استفاده
قرار گرفت .البته درصد كاربرانی كه قربانی این حمله
شدند زیاد نبود ،ولی با توجه به تعداد بسیار زیاد
كاربران فیس بوك (این شبكه اجتماعی در حال
حاضر بیش از  500میلیون كاربر دارد) ،این درصد
كم نیز رقم قابل توجهی را تشكیل می داد .البته
فیس بوك به سرعت وارد عمل شده و دامنه مذكور
را مسدود نمود.

 .4نشت داده ها
مهمترین كار در شبكه های اجتماعی« ،به اشتراك
گذاردن» داده های مختلف با دیگران است .متاسفانه
بسیاری از كاربران اطالعات بسیار زیادی را راجع به
سازمانی كه به آن متعلق هستند ،پروژه ها ،محصوالت،
مسائل مالی ،تغییرات سازمانی ،رسوایی ها و سایر مسائل
حساس به اشتراك می گذارند .حتی در برخی موارد،
زوج هایی كه عضو این شبكه های اجتماعی هستند ،در
مورد مسائل كاری همسر خود یا كاری كه بر روی یك
پروژه بسیار محرمانه انجام می دهد ،اطالعات حساسی
را به اشتراك می گذارند .حتی به اشتراك گذاردن
اطالعات شخصی مانند آدرس محل سكونت و شماره
تلفن نیز در این شبكه ها كار خطرناكی است.

(مانند  bit.lyو  )tinyurlاستفاده می كنند تا  URLهای
طوالنی را برای فضاهای كوچك و محدود ،مناسب
سازی نمایند .همچنین آنها لینك مورد نظر را طوری
مبهم می كنند كه قربانی متوجه نمی شود در حال
كلیك كردن بر روی لینك نصب یك بدافزار است یا
لینك یك ویدئو در یك وب سایت معتبر .استفاده
از این لینك های كوتاه شده بسیار ساده بوده و
این لینك ها در همه جا نیز وجود دارند .بسیاری
از كالینت های توئیتر ،هر لینكی را به طور خودكار
كوتاه می كنند .این لینك های كوتاه شده به ابزاری
برای مهاجمان تبدیل شده اند تا با استفاده از آنها،
كاربران ناآگاه را برای كلیك بر روی لینك یك بدافزار
ترغیب نمایند.

.6بات نت ها

ســال گذشته محققان حوزه امنیت ،كشف كردند كه
حســاب های كاربری توئیتر به عنوان كانال دستور و
كنتــرل برای برخی  botnetها مورد اســتفاده قرار
می گیرند .معموال كانال اســتاندارد دستور و كنترل
 IRCاســت كه هكرها از آن بــرای برقراری ارتباط با
یكدیگر و همچنیــن كنترل كردن و دســتور دادن
به سیســتم های قربانی خود اســتفاده می كنند ،اما
برخی از هكرها سایر برنامه ها مانند برنامه به اشتراك
گــذاری  P2Pفایل  Stormرا نیز برای این منظور به
كار گرفته انــد .توئیتر در حــال از كار انداختن این
حســاب های كاربری است ،ولی این مساله همچنان
ادامه دارد.
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.7شناسایی افراد ارزشمند
یكی از كلیـدهای اصلـی تهدیدات دائمی ،جمع
آوری اطالعات افراد ارزشمندی است كه با استفاده
از آنها ،می توان به سیستم های مهم و حساس
دسترسی پیدا كرد .در این مورد ،شبكه های اجتماعی
می توانند گنجینه ای از داده ها در مورد این افــراد
باشند .كسانی كه به این اطالعات ارزشمند دسترسی
پیدا می كنند ،از آنها برای توسعه حمالت خود،
نصب بدافزارها و تروجان ها و در نهایت دسترسی
به سیستم های حساس و مهم استفاده می كنند.
بنابراین در حالی كه شبكه های اجتماعی مستقیما
به این افراد مرتبط نیستند ،یك منبع داده بسیار
ارزشمند برای آنها به حساب می آیند.

.8جعل درخواست بین سایتی ()CSRF
اگـرچه ایـن مسالـه نـوع خاصـی از حملـه به حساب
نمی آید و بیشتر شبیه به تكنیكی برای گسترش یك
كرم شبكه اجتماعی پیچیده است ،ولی حمالت جعل
درخواست بین سایتی ،از اعتمادی كه یك سایت
شبكه اجتماعی به كاربر خود و مرورگر وی دارد
سوء استفاده می كند .بنابراین تا زمانی كه برنامه
شبكه اجتماعی ،سرآیند (هدر) فرد مراجعه كننده را
بررسی نمی كند ،یك فرد مهاجم می تواند به سادگی

یك تصویر را در جریان وقایع یك كاربر به اشتراك
بگذارد كه كاربران دیگر با كلیك بر روی آن ،دچار
یك حمله شده و یا باعث انتشار آن حمله گردند.
به عنوان مثالی از جعل درخواست بین سایتی ،فرض
كنید كه كاربر شماره یك ،برای یك سایت بانكی
كاربری شناخته شده و معتبر است .كاربر شماره دو
كه فردی خرابكار است ،یك تصویر را بر روی سایت
شبكه اجتماعی ارسال می كند كه آدرس پشت آن،
به یك فعالیت كاربر شماره یك در آن سایت بانكی
اشاره می كند .اگر وب سایت بانك مورد نظر اطالعات
تایید هویت كاربر شماره یك را در یك كوكی ذخیره
كرده باشد و اگر آن كوكی هنوز منقضی نشده باشد،
آنگاه تالش مرورگر كاربر شماره یك برای باز كردن
تصویر ارسال شده ،باعث می شود كه اطالعات وی از
كوكی مذكور بازیابی شده و بدون تایید كاربر شماره
یك ،یك فعالیت بانكی رخ دهد .در حقیقت در این
مثال ،كاربر شماره دو درخواستی را به صورت جعلی
به جای كاربر شماره یك به وب سایت بانك مذكور
ارسال كرده است.

.9جعل هویت
حساب های كاربری افراد مشهور زیادی در شبكه
های اجتماعی كه دارای هزاران فالوئر هستند تا
كنون هك شده اند .عالوه بر این ،افراد زیادی با

جعل هویت افراد مشهور ،صدها و هزاران عالقمند در
توئیتر جمع كرده اند و سپس باعث شرمساری فردی
كه هویت او را جعل كرده اند شده اند .در حال حاضر
توئیتر ،جاعالن هویت را كه سعی می كنند هواداران
خود را گمراه نمایند از حساب های كاربری خود
حذف می كند .البته بسیاری از این جاعالن هویت،
بدافزار منتشر نمی كنند .ولی برخی از حساب های
كاربری هك شده ،قطعا حاوی بدافزار نیز هستند.

 .10اعتماد
نقطه اشتراك میان تمامی تهدیداتی كه در باال
فهرست شد ،اعتماد زیادی است كه كاربران به این
برنامه های شبكه های اجتماعی دارند .اغلب مردم به
لینك ها ،تصاویر ،فیلم ها و فایل های اجرایی كه از
طرف دوستان آنها ارسال شده است اعتماد می كنند،
مگر اینكه چند بار از این طریق دچار مشكل شده و با
خطری روبرو شوند .برنامه های شبكه های اجتماعی
هنوز به اندازه كافی تهدیدات خود را برای كاربران
به نمایش نگذاشته اند .در نتیجه همچنان كاربران،
اطالعات حساس خود را در این شبكه ها به اشتراك
گذاشته و بر روی لینك های ارسال شده توسط
دوستان خود ،به سادگی و با اطمینان كلیك می كنند.
منبع :پورتال ماهر با اندکی تغییر
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مدیریت

بیست نکتـه درباره
کسب و کار در آلمـان

 1آلمانیها نسبت به ابهام و عدم اطمینان حس
ناخوشایندی دارند و مایلند پیش از اتخاذ هر
تصمیمی ،مساله را به دقت موشکافی کنند .آنها
ميکوشند از دخالت دادن احساسات و گمانهزنیها
در تصمیمات کاری پرهیز کنند.

 9کاربری سیستمهاي تقدیر و پاداش دشوار
است .از آلمانیها انتظار ميرود وظایف خود را
صحیح و حرفهاي انجام دهند .از نقطه نظر آنها
لزومی ندارد بازخورد مثبتی در قبال انجام وظیفه
صورت گیرد.

 2برنامهریزی ریشهاي و بلندمدت ،مقبول و
ارزشمند است .برنامهریزیهايي از این دست به
میزان قابل توجهی بر طرحریزی آینده تاثیر دارند.

 10شرکتهاي آلمانی ساختاری سلسله مراتبی
و طبقه بندی شده دارند .هر دپارتمان از پایگاه
قدرت خود محافظت ميکند و اطالعات ميبایست
از طریق کانالهاي مناسب جریان یابند.

 3جایگاه ارزشی هر فرد ،مستقیما با سطح دانش
و صالحیت فنی او ارتباط دارد .بنابراین آلمانیها
به تحصیالت بسیار بها ميدهند.
 4به مجرد اتخاذ هر تصمیم ،از همه انتظار ميرود
بی قید و شرط آن را اجرا کنند؛ فارغ از اینکه از
ابتدا با آن تصمیم موافق یا مخالف بوده باشند.
 5مدیر ميبایست حوزه کاری خود را بشناسد و
رهبری شفاف و صریحی از خود بروز دهد .نظر به
اهمیت فوقالعاده جایگاه سلسله مراتبی ،به ندرت
پیش ميآید که یک زیردست علنا با مافوق خود
معارضه کند.
 6بروز هیجانات عاطفی از قبیل خشم و ناامیدی،
در محیط کار نشانه ضعف و غیر حرفهاي
گری قلمداد ميشود.
 7کارمندان انتظار دارند در مورد هر
ماموریت کار خاص ،دستورالعملهاي
دقیق و روشن دریافت کنند؛ و سپس
برای انجام وظایف به دور از دخالت و
بازرسیهاي هماهنگ نشده ،آزادی عمل
داشته باشند.
 8روابط فیمابین رئیس مرئوسی تا حد بسیار
زیادی خشک و رسمی به نظر ميرسند.
مدیریت
تهدیدات
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 11تنظیم و مدیریت تیمهايي که در طول
خطوط سلسله مراتبی ایجاد ميشوند ،دشوار
است؛ چرا که با ساختارها و قواعد معمول سازمانی
در تعارض قرار ميگیرند.
 12جلسات رسمی هستند ،مگر آن که دو نفره
و چهره به چهره باشند .چنانچه خواهان دریافتن
عقاید و طرز فکر افراد هستید ،غالبا بهتر است
در جلسات دونفره غیررسمی به جست و جوی
آن بر آیید.
 13آلمانیها عموما با آمادگی قبلی کامل در
جلسات حاضر ميشوند و همه آمار و ارقام الزم را
در پروندههاي همراه خود دارند .حضور در جلسهاي

بدون آمادگی قبلی بسیار غیرمتعارف است.
 14واقعیت فدای سیاسی کاری و تسامح بین دو
دیدگاه متعارض نمیشود .مصالحه کاری نشانهاي
از ضعف ،عدم اعتماد به نفس و ابهام قلمداد
ميشود.
 15سکوت کردن به مراتب بهتر از اظهار نظر در
حوزههاي غیر تخصصی است.
 16اطالعات داخلی در کانالهاي باال به پایین و
بر مبنای لزوم یا عدم لزوم جریان ميیابند .انتظار
ميرود مدیران ارشد نسبت به دیگران اطالعات
بیشتری در اختیار داشته باشند.
 17ارتباطات مکتوب ،بر فرم شفاهی ارتباط تاثیر
دارند .از این رو حائز اهمیت است که اطالعات،
تصمیمات ،و ...به شکل مکتوب ارائه شوند.
 18شوخی در محیط کار عموما نابجا است.
به ویژه از شوخی در موقعیتهاي مهم و دشوار
کاری بپرهیزید .با این وجود چنانچه با آلمانیها
بیامیزید ،درخواهید یافت که آنها نیز به اندازه شما
به شوخ طبعی راغب هستند.
 19توجه به زمان بسیار حائز اهمیت است .خود
را به گناه سرقت زمان آلوده نکنید!
 20شاید آلمانیها حتی در بین خودشان
بینهایت رسمی به نظر برسند .این
رسمیت افراطی نشانه احترام است؛ چنان
که حتی کسانی که سالها است یکدیگر را
ميشناسند ،از القابی نظیر آقای  ،...خانم،...
یا جناب ...استفاده ميکنند.

تفاوت بین خوب رفتار کردن با دیگران و ایجاد حس اهمیت را در آن ها درک کنید
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