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فروش آنالین محصوالت کسپرسکی فرصتهای بیشماری را پیش روی
شرکت ایدکو قرار داده است .در واقع از زمانی که این شرکت به عنوان
تنها نماینده فروش آنالین کلیه محصوالت کسپرسکی در ایران و در
منطقه غرب آسیا معرفی گردید؛ تا کنون ،ظرفیتهای فراوان این نحوه
فروش به اشکال مختلف بروز کرده است.
مسئله نخست ،تشکیل کانال فروش فروشندگان آنالین محصوالت
کسپرسکی در سطح ایران بوده است.
وبسایتها و شرکتهای کوچک و بزرگ بسیاری که تا پیش از این ،فروش
محصوالت کسپرسکی را ظاهرا به صورت آنالین ولی در اصل به صورت
تحویل فیزیکی کاال به انجام میرساندند ،توانستند فروش محصوالت را
به طور مستقیم و بدون نیاز به خریداری تعدادی کاال و اصطالحا انبار
کردن آن به انجام برسانند .این امر به خصوص برای شرکتهای کوچک
و وبسایتهای محلی که توان مالی کمی دارند نکتهای بسیار مهم است.
ضمن آنکه هیچگونه نگرانی نیز از معیوب بودن کاال ،کارنکردن الیسنس
یا تحویل دیرهنگام یا نا به هنگام کاال وجود ندارد و رضایت صددرصدی
خریداران فراهم است.
از طرف دیگر امکان فروش کاال در شهرستانهایی که هیچ نماینده رسمی
کسپرسکی در آنها وجود ندارد و محصوالت شرکتی را به سختی میتوان
تهیه کرد نیز ،یکی دیگر از ظرفیتهای فروش کاال به صورت آنالین است.
هم اکنون هم نمایندگان در سطح کشور امکان فروش همه محصوالت
کسپرسکی را در کسری از ثانیه و با دقت و صحت صددرصد دارا میباشند
و هیچ خریداری به دلیل دوری از مرکز یا عدم شناخت نماینده واقعی ،از
خریداری راهکارهای امنیتی محروم نمیماند.
مسئله دوم گسترش خدمات تجارت الکترونیک در سطح کشور و اعتماد
سازی برای قاطبه مخاطبان است .فروش آنالین چنین کاالیی که الجرم
امنیت باالیی را در کلیه مراحل طلب میکند ،میتواند زمینه ساز ایجاد
اطمینان خاطر همه کاربران به دریافت خدمات به صورت الکترونیکی
باشد .این مورد را اضافه کنید به تالشهای صورت گرفته در سطح کشور
در جهت نهادیه کردن استفاده از خدمات الکترونیک .مزایای دیگری
مانند بهره مندی دائمی از امکان تخفیف در زمان تمدید و دسترسی
به جدیدترین راهکارهای امنیتی همگام باسایر نمایندگان بینالمللی
کسپرسکی نیز همگی در دل این امکان جدید وجود دارد.
شرکت ایدکو همچنان خود را وفادار به تعهدات به مشتریان خود
دانسته و امیدوار است از طریق فروش آنالین محصوالت کسپرسکی و
ارائه خدمات پس از فروش مناسب و حتی برگشت پول در صورت عدم
رضایت مشتریان ،وظیفه خود را در قبال مشتریان و همچنین ایفای
مسئولیتهای اجتماعی به انجام برساند.
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شرکت ایدکو ،تنها توزیع کننده آنالین محصوالت کسپرسکی در ایران و منطقه ،از فروش های ویژه کسپرسکی خبر داده است .نخستین برنامه تشویقی فروش در
پاییز با طرح «بازگشت به مدرسه» آغاز شد .در این طرح خریداران ،محصوالت خانگی را با  ۳۰درصد تخفیف دریافت می کردند و می توانستند محصوالت خانگی شامل

آنتیویروس ،اینترنت سکیوریتی و کسپرسکی ناب ،را بین  ۹مهرماه تا  ۹آبان ماه با تخفیف خریداری نمایند.

برنامه تشویقی بعدی که از  10آیان تا  10آذر معرفی گردید به نسخه های کسپرسکی ناب و کسب و کارهای کوچک اختصاص داشت .در این طرح خریداران نسخه های
 PUREو  Small Officeکه مناسب شرکت هایی تا  10کاربر است در ازای خرید هرکدام از محصوالت ،یک نسخه ویژه موبایل را به عنوان هدیه دریافت نمودند.

سومین فروش ویژه کسپرسکی برای نمایشگاه الکامپ  2011تهران در نظر گرفته شده که برای خریداران کلیه محصوالت خانگی کسپرسکی تخفیف  25درصدی در نظر
گرفته شده است .این فروش ویژه از یازدهم آذرماه به مناسبت آغاز به کار نمایشگاه الکامپ  2011تهران شروع شده و تا تاریخ  11دی ماه ادامه خواهد داشت.

آزمايشگاه كسپرسكي ،شركت پيشرو در ارائه راه حل هاي
امنيت اطالعات اعالم كرد ،يوجين كسپرسكي ،رئيس و
مديرعامل اين شركت ،از سوي ناشر معتبر فناوري اينترنت،
 SYS-CON Mediaدر رده «قدرتمندترين مديران
امنيت» جهان اعالم شده است .همچنين آقاي كسپرسكي در
ردهبندي 25فرد قدرتمند در حوزه امنيت ،اعالم شده از سوي
همان منبع يعني  SY-CON Mediaحضور داشته و در
اين فهرست در مقام ششم قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش وي به عنوان قويترين مدير امنيتي ،بيش
از  5035ارائه داشته كه براي كاربران فعال اينترنت با سطح
تاثير متوسط و به وسيله ابزارهاي اجتماعي عرضه شده است.
به عالوه همكار آقاي كسپرسكي ،نيكوالي گربنيكوف ،مدير
ارشد فناوري آزمايشگاه كسپرسكي ،نيز در فهرست صد نفر
برترقدرتمنددرزمينهامنيتقرارگرفتهاست.

يوجين كسپرسكي ،در این خصوص رده گفت « :اين افتخار
بزرگي براي من است كه نامم به عنوان يكي از قدرتمندترين
افراد صنعت امنيت آی تی و قويترين مدير اجرايي امنيتي در
جهان آورده شود .اعتقاد دارم اين خيلي مهم است كه درباره
تهديدهاي آی تی هرچه بيشتر سخن گفته شود .مردم بايد از
آنها باخبر و آگاه باشند و به خوبي براي مقابله با خطرات در پس
آنها ،آمادگي داشته باشند .در تقابل با تبهكاري سايبر روبه رشد
امروزه ،همه ما نياز داريم كه به خوبي آموزش ببينيم و با هم
تالش كنيم دنيا را ايمن نگاه داريم».
ردهبندي منتشر شده توسط  SYS-CON Mediaدرباره
قدرتمندترين افراد ( )MPVدر حوزه امنيت ،براساس بررسي
بيش از  140مدير شركتهاي امنيتي 320 ،بالگر و فرد
مشهور در حوزه رسانه ،صد متخصص برتر كلودكامپيوتينگ،
 30نفر كه در موسسات تخصصي كار ميكنند ،بيش از 20

مدير دولتي 130 ،مدير ارشد امنيتي برتر ،و  75تحليلگر
صنعتي از موسسههاي معتبري چون گارتنر ،ICD ،فارستر،
 ESGو ديگر موسسات ،صورت گرفته است.
معيارهاي مورد استفاده در اين پژوهش ،كه براساس هر دو
محكقدرتانتشاروعمقبوده،ازسويتعدادزياديازمطالعات
انجامشدهدرحوزههايمختلفصنعتي،موردتاييدقرارگرفته
است .فرمول MPVمبتني است بر «كشش» به معناي تعداد
تعقيبكنندگانفردوآوازهايكهويدرسايتهاييمثلگوگل
و توييتر براي خود كسب كرده است .برآورد تاثير يك شخص
براساس مشتركان و عالقمندانش صورت ميگيرد؛ كه آن خود
بر مبناي ميزان آوازه ايجاد شده از طريق پستهاي وبالگها،
توئيتها،پاسخهايارائهشدهدروبسایت،Quoraگروههاي
 LinkedInوسايرمواردمشابه،همچنينبسامدرفرنسهاي
موجود وبالگها و سايتهاي شخصي فرد ،صورت ميگيرد.

گسترش جهاني نسخههاي مختلف برنامه خطرناك  Duquبه تيتر نخست اخبار صنعت امنيت  ITتبديل شده است .تاحد زيادي اين امر به سبب برخي شباهتهاي بين اين كرم
جديد و كرم مشهور سال گذشته ،استاكسنت ،ميباشد .نكته هشدار دهنده در اين مورد اين است كه هدف نهايي «دوكو» هنوز ناشناخته است .متخصصان ضدبدافزار آزمايشگاه
كسپرسكي تحليلهاي خود را درباره اين بدافزار جديد جمعآوري كردهاند كه يافتههاي اصلي آنان بدين شرح است:
كرم  Duquنخستين بار در اوايل سپتامبر  ،2011پس از آنكه يك كاربر در مجارستان يكي از بخشهاي نرمافزار مخربي را روي وبسايت  Virustotalآپلود كرد ،كشف شد.
اين سایت فايلهاي آلوده شده را با برنامههاي ضدويروس شركتهاي مختلف (از جمله كسپرسكي) آناليز ميكند .در هرحال مشخص شد كه نخستين نمونه تشخيص داده شده
فقط يكي از چندين كامپوننتي است كه مجموعه كرم را تشكيل ميدهد .كمي بعدتر ،به طريقي مشابه ،كارشناسان ضدبدافزار آزمايشگاه كسپرسكي ،نمونهاي از ماژول ديگري از
تازه های امنیت
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با هر اضطراری که در هر رخداد فرا می رسد،آشفته نشوید.
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اين كرم را از طريق  Virustotalدريافت كردند و اين
بار مشخص شد اين كرم مشابهتهايي با استاکس نت
دارد .البته گرچه شباهتهايي كلي بين دو كرم «دوكو» و
«استاكسنت» وجود دارد ،تمايزهاي مهمي هم مشاهده
شد .به زودي و پس از يافت شدن گونههاي مختلفي از
دوكو ،متخصصان كسپرسكي شروع به ردگيري اقدامات
آلوده سازي بالدرنگ توسط كرم ميان كاربران شبكه
امنيتي مبتني بر فناوري ابري كسپرسكي كردند .نكته
اعجاب برانگيز اين بود كه طي 24ساعت نخست فقط
يك سيستم توسط كرم آلوده شده بود .درحالي كه
استاكسنت صدها هزار سيستم را در كل جهان آلوده
كرده بود و تصور ميشد اين كرم چنين عمل كند -گرچه
هدف نهايي استاكسنت هم يك چيز بود :سيستمهاي
كنترل صنعتي مورد استفاده در برنامههاي هستهاي

جمهوري اسالمي ايران .اما هدف غايي  Duquهنوز
مشخص نيست.
يكي از رازهايي كه تاكنون در مورد دوكو گشوده نشده،
شيوه اصلي نفوذ آن به داخل سيستم است :نصب كننده
يا  Dropperالزم براي آن هنوز پيدا نشده است.
جستجو براي شكار اين ماژول دوكو هنوز ادامه دارد.
آنچه مشخص است ،اين ماژول به ما در يافتن هدف
نهايي اين برنامه مخرب به ما كمك خواهد كرد.
تمام نسخههاي يافت شده از كرم  Duquدر حال حاضر
توسط محصوالت آنتيويروسي البراتوار كسپرسكي
تشخيص داده شدهاند .اطالعات افزون تر در خصوص اين
بدافزار را ميتوانيد در مقاالت الکساندرگوستف و Ryan
 Marianeدر وب سایت www.Securelist.com
پيدا كنيد.

گیت پروتکت دستاوردهای فنی جدید خود را در جیتکس
امسال معرفی نمود.
بنا براین گزارش ،شرکت آلمانی گیت پروتکت در نمایشگاه
جیتکس 2011ضمن نمایش طیف کامل محصوالت
امنیت اطالعات خود ،بازدیدکنندگان را با ویژگی های
منحصر به فرد رابط گرافیکی کاربر ارگونومیک آشنا کرد.
فناوری مذکور که  eGUIنام دارد ،به طور انحصاری
در اختیار شرکت گیت پروتکت می باشد و از طریق آن
میتوان کلیه تنطیمات UTMهای شرکت را به
صورت کامال گرافیکی و تصویری انجام داد .این
فناوری که برپایه استاندارد  ISO 9421طراحی و
پیاده سازی گردیده ،باعث کاهش خطاهای انسانی
تنظیمات دستگاه ها تا 95درصد می گردد.
سينا بقايي ،مديرعامل شرکت ايدکو ،در این خصوص
می گوید :معرفی توانمندی های شرکت گيت
پروتكت در نمایشگاه جيتكس تاکنون موفق بوده
و سومین حضور این شرکت در نمایشگاه جیتکس
صورت گرفته است.
وی در ادامه می افزاید :در مجموع از حضور این برند
و محصوالت آن در منطقه خاورمیانه و ایران راضی
هستیم و به همین علت یکی از دیگر اهداف حضور
در نمایشگاه ،توسعه کانال نمایندگی و فروش است.

بقایی با اشاره به توسعه کانال نمایندگان فروش در ایران
خاطر نشان ساخت :جذب نماینده در منطقه خاورمیانه
با توجه به رقابت در بازار و امکانات مختلفی که برندهای
مختلف برای توسعه فروش دارند ،کار دشواری است.
ولیکن باتوجه به امکانات خاصی که UTMهای گیت
پروتکت دارند ،استقبال از آن درحد مطلوبی بوده است.
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مـرکـز امنیـت کسپرسکـی آمـد

کنسول مدیریتی کسپرسکی که تا پیش از این
با نام Kaspersky Administration Kit
شناخته می شد ،در طی زمان بهبودهای مکرری
یافته و سرنجام تحت نام تازه Kaspersky
 Security Centerمعرفی شده است.
آنگونه که البراتوار کسپرسکی اعالم نموده
است ،کنسول مدیریتی جدیدیکپارچه بوده
و کنترلهای راهکارهای امنیت اطالعات را به
یک سطح جزئينگر بيسابقه رسانده تا بتوان
هرچیزی را در این فرآیند کنترل نمود.
پشتیبانی از شبکهها با هر اندازه ،پشتیبانی از
زیرساخت ها با هر اندازه ،گزارش دهی های
بسیار قوی ،نصب فوری ،سفارشی و آسان،
امکان نصب روی دستگاههای آلوده ،امکان
استفاده از خطمشیهای از پیش پیکرهبندی
شده کسپرسکی و نظارت بر تجهیزات همراه،
از جمله برخی ویژگی های این کنسول جدید
هستند.
برای اطالع از تازه های این راهکار و آشنا شدن
با ویژگی های بسیار متنوع آن که قطعا برای
همه مدیران شبکه جذاب و هیجان انگیز است
به نشانی www.kaspersky.com/beready/
 our-solutionsمراجعه نمایید.

دعـوتبـههمکـاری

شرکت ایدکو جهت تکمیل کادر نیروی انسانی
خود از عالقه مندان به حضور در محیطی پویا و
حرفه ای ،دعوت به همکاری می نماید.

 -1کارشناس فنی با آشنایی کامل با مباحث
فناوری اطالعات
 -2کارشناس فروش  -آشنا به بازار آنتی
ویروس و فایروال ایران
 -3کارشناس بازاریابی با آشنایی کامل با
بازار امنیت فناوری اطالعات ایران
لطفا جهت ثبت درخواست خود به نشانی
 www.iedco.irمراجعه نمایید.

در هر زمان یک کار انجام دهید.
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گـفتـگـو

تارک کازباری در سال  2000به عنوان مدیر عامل
کسپرسکی خاورمیانه ،به این شرکت پیوست  .وی
سابقه کار در شرکت Next Technology Center
را در سوریه دارد  .شرکتی که تحت مدیریت وی
موفق شد به عنوان یکی از شرکت های مطرح امنیت
اطالعات در منطقه  Levantشناخته شود .
کازباری بیش از ده سال سابقه فعالیت در حوزه  ITو
تبلیغات را دارد و دارای تجربیاتی در حوزه بازاریابی،
فروش ،مدیریت کانال توزیع و توسعه کسب و کار
است .
وی تا کنون در پست های مختلف مدیریتی در
شرکت های مختلف و در کشورهای گوناگون از
جمله عربستان سعودی  ،اردن و سوریه مشغول
به فعـاليت بـوده است .این تجربیـات به او کمک
میکند که بتواند بینش مناسبی در خصوص بازارهای
خاورمیانه و شمال آفریقا داشته باشد .وی در
گفتگویی اختصاصی با ایدکو ،دیدگاه های خود را در
مورد تهدیدات جدید دنیای سابیر مطرح نمود.

گفتگو
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گـفتـگـو

اجازه دهید گفتگو را با موضوع مسئولیت اجتماعی
شرکت ها آغاز کنم .در سال های اخیر این موضوع
با حساسیت زیادی توسط شرکت های بزرگ دنبال
شده است .آیا شرکت کسپرسکی هم طرح خاصی
برای این مسئله دارد؟
هدف اصلی شرکت ما محافظت از کامپیوترها در مقابل
بدافزارها ،هرزنامه ها و نفوذگران است .این فعالیت ،تنها به
کسب و کار ما مربوط نمی شود ،بلکه آشکارا در راستای
مسئولیت اجتماعی ماست .یکی از مهمترین افتخارات ما در
این زمینه ،توجه ویژه شرکت به برنامه های آموزشی است
که تحت نام آکادمی کسپرسکی شناخته می شود .در این
برنامه ما تالش می کنیم که دانشگاه ها ،دانشکده ها و سایر
مراکز آموزشی را در زمینه امنیت اطالعات آموزش دهیم و
دانش آنان را بروز نگاه داریم .ضمن آنکه دانش مسئولین
فناوری اطالعات این قبیل مراکز را افزایش دهیم .در همین
راستا شرکت کسپرسکی کنفرانس امنیت فناوری اطالعات
برای نسل جدید را نیز برگزار نموده است.
این کنفرانس به طور ویژه با هدف آشنایی پژوهشگران جوان
آی تی با نحوه عملکرد بدافزارها و تهدیدات دنیای سایبر
برنامه ریزی شده و عالقمندان از سراسر جهان در آن دخیل
هستند .متخصصانی از آسیا ،اروپا ،آفریقا و آمریکای شمالی
به طور ساالنه گردهم می آیند تا جوانان را با مخاطرات آتی
دنیای سایبر آشنا کنند.
البته این تمام کاری نیست که شرکت کسپرسکی در این
زمینه انجام می دهد .تجهیز رایگان موسسات آموزشی یا
انجام کمک های مالی به موسسات عام المنفعه و همچنین
ارائه خدمات پشتیبانی رایگان به موسسات درمانی نیز در
حوزه وظایف ما در زمینه مسئولیت اجتماعی محسوب می
شوند.
این موضوع را هم خاطر نشان کنم که چنین فعالیت هایی
معموال از جانب شرکت بازگو نمی شوند و ترجیح می دهیم
خود سازمان ها در صورت لزوم ،در مورد آن ها صحبت
کنند.
از این موضوع بگذریم و به کسب و کار اصلی شما
بازگردیم .درحال حاضر یکی از تهدیدات فزاینده
دنیای سایبر ،استفاده از شبکه های آگهی آنالین به
منظور انتشار بدافزارهاست .کسپرسکی برای مقابله
با این تهدیدات چه طرحی دارد؟
مسئله ای که اشاره کردید ،به نام  Malvertisingشناخته
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می شود که بسیار هم خطرناک است زیرا کاربران را هنگام
مراجعه به وب سایت های پربازدید هدف حمله قرار
می دهد .اما خبر خوب این است که راهکارهای امنیتی
کسپرسکی ،از قبل برای مواجهه با چنین مواردی آماده بوده
اند .ویژگی پاالیش نشانی های اینترنتی ()URL filtering
به منظور شناسایی چنین خطراتی طراحی شده است.
ضمن آنکه با استفاده از ویژگی دیگری به نام مرورگری
ایمن ( )SafeModeو اجرای صفحات وب در فضای خاص
( )sandboxمی توان چنین خطراتی را به حداقل رساند.
فناوری شهودی کسپرسکی ( )HIPSنیز امکان اجرای نرم
افزارهای مخرب را از داخل صفحات وب مسدود می کند.
می بینید که از قبل همه ابزارهای الزم برای چنین تهدیداتی
مهیا شده و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.
سئوال دیگر در زمینه افزایش روزافزون تهدیداتی
است که از طریق ابزارهای ذخیره سازی نظیر حافظه
های فلش منتقل می شوند .آیا کسپرسکی برنامه
ویژه ای برای محافظت کاربران در مقابل این قبیل
تهدیدات دارد؟
محصوالت اینترنت سکیوریتی 2012برای کاربران خانگی
و اپن اسپیس برای کاربران سازمانی ،به طور خاص به این
منظور تجهیزشده اند .دستگاه هایی که به این محصوالت
مجهز باشند ،در مقابل آسیب رسانی چنین تهدیداتی ایمن
هستن .د
امروزه در همه صنایع محصوالت ارزان قیمت و شبیه
سازی شده چینی دیده می شوند .اما در زمینه امنیت
چنین اتفاقی نیفتاده است .نظر شما در این مورد
چیست؟
البته در حال حاضر تعدادی نرم افزار امنیتی ساخت کشور
چین وجود دارد ولی هیچکدام در آزمون های بین المللی
صاحب رتبه یا اعتباری نشده اند که من علت آن را در دو
عامل می بینم .نخست آنکه آن محصوالت به طور عمده
روی بازار کشور چین و تهدیدات منطقه ای خاص آن
کشور متمرکز شده اند .دوم آنکه آن محصوالت نوپا بوده
و از فناوری های جدید مقابله با خطرات دنیای سایبر بهره
نمی برند.
ضمن آنکه بازار چین عمدتا به دنبال محصوالت امنیتی
رایگان است که در تعارض با مدل کسب و کار شرکت های
امنیتی بزرگ می باشد.

نگرانی های جزئی را نادیده بگیرید و به کار ادامه دهید.

مسئله جدید دیگری که این روزها به شدت مطرح
شده ،جنگ سایبری است .برخی دولت های غربی به
صراحت عنوان کرده اند که بستر اینترنت را به عنوان
یکی از مکان های جنگ سایبری مدنظر دارند .حتی
به تازگی قرارگاه های جنگ سایبری نیز در برخی
کشورها ایجاد شده است .نظر شما را هم می خواهم
در این زمینه بدانم.
نبرد سایبری ،یک واقعیت است که توسط بدافزار استاکس
نت به وضوح اثبات شد .اما الزم است که بین جنگ سایبری،
تبهکاری سایبری و تروریسم سایبری تفکیک قائل شویم.
جنگ سایبری ناظر به عملیاتی است که توسط نیروهای
نظامی یا در ارتباط با نیروهای نظامی انجام می شود .این
جنگ درست است که در فضای سایبر اتفاق می افتد اما
اثراتـی را در جهـان واقعـی به جای خواهـد گـذاشت.
البته نگـرانی که در این زمینـه وجـود دارد ،اثرات جانبی
ناخواسته ای است که این قبیل اقدامات ممکن است از خود
برجای بگذارند .به عنوان مثال در موضوع استاکس نت دیده
شد که این بدافزار به غیر از موارد تخریبی که مورد نظر
داشت ،به اهداف دیگری نیز حمله کرد که برنامه ریزی شده
نبود .فکر می کنم که در آینده با چنین مواردی بازهم روبرو
شویم.
حاال که صحبت از استاکس نت شد ،اشاره می کنم که
ادعا شده است که این بدافزار توسط کشورهای غربی
طراحی شده است .فکر می کنید که استاکس نت تا
چه حدی توانست منافع طراحان آن را تامین کند؟
خوب ما شواهد کافی برای اثبات اثربخشی تخریب استاکس
نت در اختیار نداریم .ما می دانیم که استاکس نت برای
ضربه زدن به صنایع خاصی طراحی شده بود و در برخی
موارد هم موفق بود .در مورد بخش اول سئوال شما هم می
خواهم تاکید کنم که قطعا این بدافزار بدون کمک دولت ها
ساخته نشده است .نوع کدنویسی آن و هزینه میلیون دالری
که برای نوشتن آن صرف شده ،این مسئله را تایید می کند.
همچنین استاکس نت به غیر از بدافزار جدید دوکو ،شبیه
هیچ نرم افزار مخرب دیگری نیز نیست که همین موضوع
نیز فرض نخست را تایید می کند .من مایلم که اصطالح
«سالح سایبری» را در مورد استاکس نت به کار ببرم .شکی
ندارم که در آینده با تعداد بیشتری از این سالح ها روبرو
خواهیم شد.
گفتگو
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یگیـرد
بـراینخستیـنباردرکشـورصـورتمـ 

تـمـدیـد اعتبـارآنـالیـن
محـصـوالت کسپـرسـکـی

شرکت ایدکو برای اولین بار در ایران با همکاری شرکت
کسپرسکی اقدام به فروش آنالین محصوالت کسپرسکی و
تمدید اعتبار آنها ،حتی برای محصوالت خانگی کرده است.
توسعه تجارت الکترونیکی از طریق ایجاد زیرساختهای
مناسب و امن برای تبادل اطالعات ،از جمله جهتگیریهای
اصلی کشور است تا از این طریق بتوان ضمن کاهش
سفرهای غیرضروری شهروندان ،سطح ارائه خدمات را نیز
افزایش داد.
در خصوص سرویس جدید شرکت ایدکو که فروش آنالین و
تمدید اعتبار محصوالت خریداری شده است ،ابتدا ذکر این
نکته ضروری است که منظور از خرید آنالین ،ارایه محصول
و تحویل آن به صورت یک جعبه فیزیکی به مشتری نیست
بلکه خریداران به طور آنالین می توانند الیسنس معتبر
محصوالت را از وب سایت رسمی دریافت کرده و بالفاصله
در اختیار داشته باشند.
در واقع مراجعهکنندگان به سایتwww.irkaspersky.com
میتوانندباانتخابمحصولموردنظرکههیچگونهمحدودیتی
از لحاظ تعداد یا نوع ندارد ،هزینه آن را از طریق کارتهای
بانکیعضوشتابپرداختنمودهوبالفاصلهکدمعتبرمحصول
را در اختیار داشته باشند.
موضوع مهم دیگر ،تنوع و عدم محدویت در خرید الیسنس
مورد نیاز است .درحال حاضر کلیه محصوالت موجود در
وب سایت اصلی شرکت کسپرسکی ،در وب سایت ایرانی
آن نیز موجود است .به این ترتیب بسیاری از محصوالتی
که به دلیل تقاضای اندک ،هیچگاه وارد بازار ایران نشده اند
نیز در این سایت قابل خرید است که از آن جمله میتوان

به محصوالتی همچون ( Password Managerمدیریت
رمزهای عبور) ،و نسخههای ویژه محصوالت مکینتاش اشاره
کرد.
نکته مهم دیگر در مورد طیف محصوالت ارائه شده و امکان
تمدید الیسنس های قدیمی است که کلیه محصوالت
اعـم از خانگی و شرکتی در سـایت قابل خریـد هستند و
الیسنسهای معتبر قدیمی نیز با تخفیف تا30درصدی قابل
ارتقا به نسخه جدید می باشند.
جالب است بدانید که تاکنون برای تمدید الیسنسهای
خـریداران محصـوالت خـانگی هیچ چـارهای اندیشیده
نشـده بود ،ولی هماکنون خریداران قبلی کلیه محصوالت
اعم از خانگی و شرکتی که در وب سایت رسمی کسپرسکی
وجود داشته باشد .صرفنظر از محل تهیه محصول،
مـیتواننـد آن را از طـریـق وب سایت تمـدیـد و از تخفـیف
تا سی درصدی آن استفاده نمایند .ضمن آنکه برای نخستین
بار ،حتی خریداران نسخه های خانگی الیسنس محصوالت
را به نام خودشان دریافت خواهند نمود و به عنوان مشتری
در سایت رسمی کسپرسکی ثبت خواهند گردید.
درحالحاضرسایتwww.irkaspersky.comتنهاوبسایت
توزیع و فروش رسمی محصوالت کسپرسکی در منطقه
غرب آسیا است که صحت عملکرد آن نیز از طریق سایت
اصلی کسپرسکی قابل مشاهده است .البته شبکه فروش
آنالین محصوالت کسپرسکی نیز به سرعت درحال توسعه
است و تعدادی از سایت ها و شرکت های فروش اینترنتی نیز
به این شبکه پیوسته اند که اسامی آنها به تدریج در بخش
نمایندگان سایت مذکور درج میگردد.
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امنیت زیرساخت

حمـالت خـرابکـارانه به شبکـه هـای سازمـانی به
قـدری افـزایـش یافـتـه اسـت کـه ایـن روزهـا کـمـتـر
مـدیـر شـبـکـهای را مـی یـابـید کـه بـا ایـن حـمـالت
مـواجــه نشـده باشـد.در ایـن مقاله سعـی داریـم نکـاتی
در مـورد مبـانی چگـونگی نفـوذ نـرمافـزارهـای مخـرب
بـه یـک شبـکـه محـلــی ( )Local area networkرا
بــه آنها کـه تاکنـون نفـوذ امنیتـی بـه شبکـه خـود را
تجـربـه نکـردهانـد ارائـه دهیـم و همچنیـن مطـالبـی در
مـورد اصـول کنتـرل مؤثـر حمـالت گونـاگون از طـریـق
ارائــه مـثـا لهـایی از مطـالعه مـوردی در ایـن بـاره ذکـر
نمـاییـم.
حفاظــت از شبکــه یـک ســازمان بـزرگ از طـریـق
آنتـی ویـروس نیـز مشکلـی بس بـزرگ تـر است .بـرای
رسیـدن بـه ایـن مقصـود ضـروری اسـت که تعـادلی
منـطـقی میـان امنـیـت شبکـه از یـک سـو و عملکرد
و کـارایی آن در سـوی دیـگــر بـرقـرار شـود .در اینجـا
مـی تـوانیـم دو طـرف این رابطـه تعـادلی را به طـور
مشخـص از یکدیگـر تـمیـز دهـیـم .کاربـران مجـازنـد
کـه تقریبـاً هـرآنچـه مـیخـواهنـد را انجام دهنـد برای
مثـال دارای حـق یـک مـدیـر شبکـه محلـی هستنـد،
بـه اینتـرنت دستـرسی دارنـد (هـم دستـرسی از راه
دور و هـم اتصـال مستقیـم به اینـترنت از طـریق یک
مـودم) ،امـکان استـفاده از حافظه های جانبـی را دارنـد ،و
همچنـین می تواننـد نـرمافــزارهـای مـورد نظـر خــود
را نصــب کــرده و نـرم افـزارهای نصب شـده بـر روی
سیسـتم را حـذف یا پیکـرهبندی کنند .حـال در طـرف
دیگـر در نظـر بگیـرید که حقـوق کـاربـر کامـ ً
ال محـدود
است ،سیـاستهـای دامنـه ( )Domain policiesاعمال
می شـونـد ،نظـارت بـر حجـم ترافیـک و استفـاده از
فیلتـرهـای گـونـاگون دستـرسی به اینتـرنت را محـدود
و یا غیـرممکن کرده است ،امکان استفاده از حافظـههای
جـانبـی وجـود نـدارد ،و مـتـأسفـانـه نصــب نـرمافـزار
نیـز تنـها از طـریق مدیـر شبکـه و یـا متخصصین بخـش
 ITشـرکت امکـانپذیر است.
تجـربه نشـان داده اسـت کـه ایـن دو روش افـراط
گـونـه وجـود دارد و اغلـب هیچ یک از ایـن دو روش
نیـز توجـیه منطقـی نـدارد .عـالوه بر ایـن اعمـال هیچ
یک از ایـن دو روش بـه معنـای تضمـین نفـوذناپـذیر
بـودن شبـکه آن سـازمان در بـرابر حمـالت خـرابکـارانه
نخـواهد بـود .امـروزه شمـار حمـالتی کـه بـا تـوزیع
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ویـروس در سیـستم شبکه ایمیل جهـانی صـورت می
گیرنـد کمتـر شده است .این ویروسها شامل پیغامی با
مضمون سرقت آدرس های اینترنتی کاربر و لینک های
مربوط به آن هستنـد .در واقـع این پیغـامها حـاوی هیچ
گونه کـد خرابکـاری نیسـتنـد بلـکـه هـدف اصلـی آنها
هدایت و بهدام انداختـن کاربـران کنجکـاو به سمـت یک
سـایت مشخـص است .خوشبختـانه بیشتـر ایـن پیـامها
توسـط مِیـل سِ ـرور سـازمـان فیلتـر میشـوند چـراکه
این سرورها شامل اجزایی برای فیلتر کردن ویروسهـا و
هرزنامههـا هستند .امـا ایـن اتفـاق یعنـی فیلتـر شـدن
پیغـامهـای مشکـوک تنهـا زمـانـی امکـان پذیـر اسـت
که آن پیغـام بـه  Mail Sereverارسـال شـود .تحلیـل
تجـربیـات کـاربران شبکه نشان داده اسـت کـه دسـت
کـم سـه احتـمـال دیـگـر وجـود دارد:
• مـی تـوان از مِسِ نجـرها و نظایـرشان بـرای ارسـال
فـایلهـا و لینکهـای مخـرب استفـاده نمـود .ایـن روش
بسیــار محـبـوب اسـت و اغـلـب تـوسـط هـکـرهـا و
نـرم افـزارهـای مخـرب مـورد استفـاده قـرار مـیگیرد.
این روزها حتی ممکن است با کرمهای مسنجری مواجه
شـویـم که با استفـاده از هـوش مصنـوعی خـود نه تنـها
لینک هـای مخـربی را بـرای کـاربر ارسـال مـیکننـد
بلکـه امکان برقـراری ارتبـاط مستقیم محـاورهای با کـاربر
را نیـز دارا هستنـد.
• در مـواردی که کاربـر با هیچ گونه کنتـرل و منـع
سازمـانی مـواجـه نبـاشـد اغلـب از Mailboxهـایی
کـه بـر روی سـرور ثالـث قـرار دارد استفـاده میکند،
به ویـژه آن که شمار سـازمان هایی که پیشنهـاد ایجـاد
یک  Mailboxرایگـان را به کـاربر می دهند هـم کـم
نیـست (مثـ ً
ال  .)Gmailبنابر آمارهـایی که مؤلـف این
مقاله گـردآوری نموده است بیش از  70درصـد کاربـران
شبکـه یک شرکت به طور متوسط از سرویسهای چنیـن
شرکـتهایی استفـاده میکننـد .عـالوه بر این دستـرسی
به ایمیـل از طـریق یک واسـط اینتـرنتی این امکـان
را بـرای کـاربر فراهم می کند که آسان تر مقابله های
امنیـتی نظیـر مسـدود شـدن تـرافیک کاربـران بـر روی
پـورتهـای  SMTPو  POP3را دور بـزنـد.
• بسیـاری از سـایت های اینتـرنتی حـاوی اطالعـات
خطـرناکی هستنـد که کـاربر بنـا بـر هـر دلیلـی آنها
را ایمـن و قـابل اعتمـاد قلمـداد میکنـد .شبکـه های
اجتمـاعـی گونـاگـون ،فـورومهای موضـوعـی مختـلف،

محدودیت های شغلی تان را بدانید .بیهوده زمان اضافه روی کار دیگران سپری نکنید.
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سروریس های ارتباطی شخصی این سایت ها ،وبالگ ها
و مجالت در صدر این سایت ها قرار دارند .در سال های
اخیر آلودهشـدن کامپیوترهــا در هنگـام بازدیـد کاربـر از
سـایتهای اینترنتی تغییـر قابلتوجهی داشتـه اسـت .تـا
پیش از این کامپیوترهـای متصـل به یک شبکه سازمانی
تنها در زمـان بازدید از سـایت های غیـرقـابـل اعتماد و
نامـوثق (معـمـوالً  Pornو  )Warezآلـوده مـی شدنـد.
مدیـران شبکـه نیـز میتوانستند با استفـاده از فیلتـرها
و سیـاست هـای امنیتـی به راحـتی از پس چنـین
مشکـالتی برآینـد .در حـال حـاضـر بیـش از  70درصد
از آلودگـی ها در زمـانی اتفـاق می افتد کـه کاربـر برای
حل یک مسأله کاری از یکی از سایتهای موثق و قانونی
بازدید میکند .امـروزه فِلـشها عم ً
ال جایگـزین فـالپیها
و CDها شده اند و روز بـه روز نیز از قیمـت شان کاستـه
میشود .آمـارهای به دست آمده از  1500رایانه متصل به

یک شبکـه گستـرده و توزیع یافتـه در یک بازه زمـانـی
سه ماهه حاکی از آن است که:
• بیش از  95درصد کاربران دست کم یکبار یک دستگاه
فِلش را به رایانه خود متصل کردند (به غیر از رایانه های
خدماتی که اتصال فلـش به آن ها ممنـوع است و در
صورت استفاده از فلـش که منجـر به آلودگی سیستم و
ایجاد اختالل در رونـد کار سازمـان شود میتواند مجـازات
های شدیدی از قبیل اخراج کارمند از سازمان را به دنبـال
داشته باشد)
• در حدود  15الی  20درصد کاربران به صورت مستمر
از درایوهای گوناگون استفاده میکنند (یعنی اتصال بیش
از  10درایو مختلف در ماه) .همچنین متوسط درایوهای
متصل شده به یک رایانه برابر با  17و بیشترین تعداد نیز
معادل با  178درایو می باشد که این تعداد چندان هم
زیاد نیست.
• دست کم حدود  10درصد از کاربران از یک  USBقابل
تشخیص به عنوان یک درایو در رایانه خود استفاده نمودند
که اکثرا ً نیز از نوع دوربین های دیجیتال،Player mp3 ،
گوشی تلفن همراه و ابزارهای ارتباطی بوده است.
امنیت زیر ساخت

10

• در حـدود 60درصـد از مـوارد مرتبـط به تشخیـص
نـرمافزارهای مخرب در یک شبکه نیز به فلش درایوها
مربوط می شده است .عالوه بر این در  40درصد از موارد
بیش از یک نوع بدافزار در درایوها تشخیص داده شد .البته
این ارقام مختص به برخی شرکتهای معین است با این
حالبهسادگیمیتوان این گرایش کلی را به راحتیمیتوان
مشاهده کرد .البته باید در نظر داشت که با وجود چنین
آمارهایی هم مدیریت و هم کارکنان شرکت ها اغلب از
تالش بخش امنیت  ITسازمان خود در ممانعت از استفاده
درایو توسط کازکنان ابراز ناخشنودی می کنند.
تهــدیـدابـزارهــایهمــراه
در بحث امنیت شبکه ،ابزارهای همراه نظیر رایانه های قابل
حمل و اغلب ن ِت بوک و نوت بوک های گوناگون به دلیل
پورتابل بودنشان مشکلی بسیار بزرگ را پیش پای مدیران
شبکه قرار دادهاند که در نتیجه میتوانند باعث بروز اتفاقات
زیر شوند:
• نرم افزار آنتی ویروس بر روی نوت بوکی که در داخل
شبکه یک سازمان قرار میگیرد نصب شده است و کاربر
نیـز میتواند به منابع شبکه متعددی متصل شود و تحت
نظارت مدیران آن شبکه قرار گیرد .در این صـورت این
نوتبوک تفاوتی با یک دسکتاپ  PCنخواهد داشت.
• در خارج از محدوده شبکه سازمان نیز ممکن است
کاربری با نوتبوک خود قرار داشته باشد که:
برای هفته هـای و حتی ماه ها نوت بوک خود را روشـن
نمی کنـد و یا به شبکه یا اینترنت متصل نمیشود و در
نتیجه پایگاه داده آنتی ویروس قدیمی و کهنه می شود و
دیگر توان مقابله با تهدیدات جدید را ندارد .یا ممکن است
که به یک سیستم متصل شود بدون آنکه در مورد اعتبار
آن چیزی بداند.
اتصال نوت بوک ها به  Wi-Fiامری است عادی؛ اما نکته
مهم آن استکـهایـنوسایل قابل حمل اغلب به شبکههای
غیر ایمنی متصل می شـوند .پیکره بندی یـک نوت بوک
توسط مدیران سیستم یک شرکت به معنای قابلیت پیش
بینی هر نوع تهدید احتمالی ،برطرف ساختن تمامی کاستی
های آن و یا تأییدی بر استفاده شخصی کارکنان از آن نوت
بوک نخواهد بود .متأسفانه کارکنان شرکتها نوتبوکهای
شرکت خود را همچون یک وسیله بازی برای خویشاوندان
و فرزندانشان تلقی میکنند و همین امر در نهایت منجر به
بروز پیامدهای ناگواری میشود.

برای کارهایی که در اولویت نیستند ،زمان زیادی صرف نکنید.
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مؤلف این مقاله بارها و بارها کارمندانی را مشاهده کرده
است که پس از تعطیالت پایان هفته ،نوتبوک به دست
و در حالی که سیستم عامل نوتبوکهای خود را مجددا ً
نصب کرده و آنتی ویروس و چندین نرم افزار مهم دیگر
را بدون اجازه پاک کرده اند وارد سازمان شده اند .در
چنین مواقعی آلودگی این نوت بوک ها و یا اتصال آن ها
به سیـستم های آلوده دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد و
گریزی از آن نخواهد بود .این نوتبوکها معموالً به وسایل
مختلفی نظیر تلفنهای همراه و مودم متصل میشوند که
اغلب نیز آلوده هستند .در ادامه نیز احتماالً کاربر نوتبوک
خود را به شبکه سازمان متصل خواهد کرد که همانگونه
که پیشتر گفته شد به منابع شبکه دسترسی پیدا کرده که
این خود بهترین روش برای گسترش کرمهای اینترنتی در
سراسر شبکه است ،و در عین حال هرگونه اتصال به ایمیل
و اینترنت راه را برای تولید انبوه هرزنامه ها هموار خواهد
کرد .البته باید بدانید که پیشگیری از چنین حوادثی آن
هم تنها با استفاده از ضد ویروس بسیار دشوار است و به
این ترتیب تنهـا راه اتخـاذ برخـی تدابیـر است که در زیـر
به آنها اشاره خواهیم کرد:
• ایجاد یک زیرشبکه ( )Sub-networkمجزا که تا حد
ممکن از شبکه اصلی جدا شده است و کاربران میتوانند
برای اتصال نوت بوک های خود به شبکه از آن استفاده
کنند .میتوان چندین زیرشاخه از شبکه اصلی را درجات
مختلف اتصال به شبکه اصلی ایجاد نمود.
• اتخاذ یک سیاست مشخص برای رایانه های همراه
و همچنین اجباری کردن چکآپ نوت بوک ها توسط
متخصصان  ITپیش از اتصال این ابزارها به شبکه سازمان.
معـایبدستــرسیدوگــانـه
اتصال همزمان رایانه های قابل حمل به دو شبکه مجزا از
دیگر مسائل مهم است .مشکل آنجاست که این روزها
بسیاری از نوت بوک ها و ن ِت بوک ها دارای یک مودم 3G
یکپارچه بوده و همگی آنها نیز دارای یک ماژول WiFi
هستند .در نتیجه این ابزارها می توانند به طور همزمان
به شبکه سازمان و یک شبکه دیگر متصل شوند و در
نتیجه امنیت شبکه سازمانی را مختل کنند .اخیرا ً بسیاری
از اپراتورهای تلفن همراه اینترنت نامحدود و ارزان قیمیت
را از طریق شبکه های نسل سومی در اختیار مشترکین
خود قرار می دهند و همین مسأله شرایط را بدتر هم کرده
است .همچنین USBهایی که به اندازه یک فلش هستند
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و تنها  20دالر قیمت دارند به بازار عرضه شده است.در
نتیجه کارمندان سازمان می توانند یک مودم را با خود به
محل کار بیاورند آن را به سیستم خود متصل کنند و در
نتیجه به شبکه وصل شوند .اوضاع بسیار خطرناکی خواهد
شد به ویژه آنکه نمی توان تنها با خاموش کردن این وسایل
 ،یا محدود کردن حقوق کاربران تا حدودی که دیگر امکان
استفاده و اتصال چنین وسایلی به رایانه های سازمان را
نداشته باشند ،مشکل را برطرف کرد.
بـازی تـدافعــی :انطبـاق سیـاسـت هــا
تا اینجای مطلب شایع ترین و بارزترین مشکالتی که
ممکـن است در یک شبـکه سـازمانـی رخ دهـد را مـورد
بررسی قرار دادیم و باید بدانید که این مشکالت راهکارهای
گوناگونی دارند .فرض کنید سیستمهای ویندوز یک شبکه
که توسط  Kaspersky Administration Kitمدیـریت
مـیشوند مجهـز به آنتـی ویـروس  Kaspersky8.0نیـز
هستند .در این مثال عملکرد برنامه آنتی ویروس عمدتاً
توسط یک «سیاست» مشخص مدیریت میشود .در این
مثال مراد از سیاست مشخص نوعی پیکرهبندی مشخص
است که در یک کامپیوتر اعمال می شود .هدف حل
مسأله اتصال فلش درایوها و اتصال کارمندان از طریق
مودم است و در این راستا می توان از قسمت Device
 Controlسیاست آنتی ویروس آغاز کرد .در این قسمت
میتوان بدون آنکه در اتصال سایر کاربران اختاللی ایجاد
شود ،اتصال برخی USBهای مشخص را مسدود کرد و به
عنوان مثال بدون قطع اتصال فلشها و پرینترهای متصل
به شبکه ،اتصال مودمهای  USBرا قطع کرد .در اینجا الزم
است که به  2نکته مهم اشاره کنیم:
• با استفاده از Kaspersky Administration Kit
میتوان«سیاستهای فعال»ایجاد نمود یعنی سیاستهایی
که می توان در مورد تمامی کامپیوترهای موجود در یک
گروه تعریفشده اعمال نمود .همچنین در مورد رایانههایی
که خارج از محدوده شبکه سازمان قرار دارند نیز میتوان
«سیاست همراه» را اتخاذ نمود که در مورد نوت بوک ها
مـیتواند بسیار سودمند باشد .با اتخاذ یک سیاست فعال
میتوان از اتصال مودم به شبکه سازمان جلوگیری کرد و
قسمتهایی از شبکه را که در هنگام کار در داخل محدوده
سازمان به کار نمـی آیند خاموش کـرد که از آن جملـه
می توان به برنامه فایروال و آنتیهکر اشاره نمود .به همین
ترتیب با اتخاذ سیاست همراه میتوان سیستم حفاظتی و

برای رهایی از فشار کار ،زمانی را به استراحت اختصاص دهید.

بـا عمـومی شـدن مـودمهای  USBو دانسـتن اینـکـه ایـن قبیـل
مودمها در دستـرس همـه کـاربـران هستنـد مـی توان نتبوکهـا
را به آسـانی و بـدون محـدودیت های سازمانی به اینترنت متصل کرد.

برنامهDeviceContorolامکانپیکربندیانعطافپذیرانواعتجهیزاترامیدهد.
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تشخیصی شبکه در باالترین سطح خود ،به کارکنان اجازه
داد که با استفاده از مودم به شبکه متصل شوند.
• این سیاست ها در سطح گروهـی قابل اجـرا هستند
و به همیـن منظور می توان بر حسب میزان استفاده از
کامپیوترهای موجود در شبکه ،گروه های مختلفی را
ایجاد کرد .برای مثال به منظور جلوگیری از اتصال مودم
و هرگونه فلش توسط کاربران معمولی ،میتوان عالوه بر
مسدود نمودن هرنوع وسیله از پیش تعریف شده با استفاده
از قسمت  ،Device Controlبخش  Auto runسیستم
را غیرفعال نمود و به این ترتیب شانس آلوده شدن یک
کامپیوتر به وسیله کرمهای اینترنتی را به حداقل رساند.

در مجموعه قوانین امنیت اطالعات یک سازمان گنجانده
شود؛ در غیر این صورت کاربران به دنبال راهکارهای
دیگری برای دور زدن فیلترهای ایجاد شده توسط مدیر
شبکه خواهند بود .همزمـان باید لیستهای سفید نیز در
اختیـار کارکنان قـرار گیرد .این لیسـتها حـاوی آدرس
سـایتهایی هستند که به تشخیـص کارفرمـا مـیتواند
در رونـد کـاری افـراد سـودمـند باشـد و مـدیـر شبـکـه
نیــز آنها را ایمـن میدانـد و کارکنـان نیز تنهـا اجـازه
استفـاده از این آدرس هـا را دارنـد .بر ایـن اسـاس یک
کاربـر نبـاید اجـازه دستـرسی کامـل به اینتـرنت را
داشتـه باشد .بـا ایـن حـال نظـارت بـر منـابع خـود
شـرکت نیـز نبـایـد مـورد غفلت و سهـلانـگاری واقـع
شـود.
واکـنش بـه پیـدایش یـک کـرم شبـکــه
همانگونه که پیشتر گفته شد یکی از مشکالت رایج در

یک ایمیل به اطالع مدیر شبکه خواهد رسید و این ایمیل
نیز غالباً حاوی مطالب زیر خواهد بود:
رخـداد :حمله به شبکه در تاریخ دوم ژوالی و رأس ساعت
 23:42شناسایی شد (به وقت گرینویچ )3:00+
حمـله بـه شبکـه :نفوذ با موفقیـت انجـام شـد
اسـتـخـــراج دادهای از  :DCOMانتقــال اطـالعــات از
 XXXXXXXXبـه پـورت محلـی  135مسـدود شـد.
چنین ایمیلی باید حـاوی اطالعـات کافی و مفید برای
واکنش سریع مدیـر شبکه به یک اتفاق باشـد .اطالعاتی
نظیری اینکه کامپیـوتر مورد حمله قرار گرفته است،
چگونگی و زمان بروز این حمله ،و مهم تر از همه اینکه آیا
آدرس  IPمهاجم شناسایی شده است یا خیر که در این
مثال بجای آدرس مهاجم از عبارت  xxxxxxxxxxxبه جای
آدرس مهـاجم استفـاده شـده است .این روش هشـدار
مـی تواند بسیار سودمند واقع شود چراکه احتمال هیچ
گونه تشخیص نادرست وجود نـدارد و هرگـونه حملـه به
شبکه سازمانی حاکی از آن خواهد بود که:
• فایروال شبکه مشکل خاصی دارد مث ً
ال در خطر است و
یا به درستی پیکرهبندی نشده است.
• کامپیوتری که مورد حمله قرار گرفته است احتماالً به
اینترنت و یا شبکه دیگری متصل شده است و حمله از آنجا
صورت گرفته است.
• یک کامپیوتر آلوده و یا تعداد بیشتر به شبکه سازمان
متصل شده اند.

موجـود در محـیط هـای کـاری ،مسدود نمودن اجزای
خطرناک در سطح آنتیویروس ،نظارت بر ذخیـره موقت
پرونـده ها و صفحـات وب ( ،)Web cacheو استفاده از
heuristics/HIPها که با شروع بـه کار بـدافزارهـا فعال
می شوند ،می توان از تدابیـر سازمـانی منـاسبی که با
استفـاده از فیلترها و سیاستهای مختلف به اجرا گذاشتـه
می شوند بهره برد .برای مثال بازدید و استفاده از هر نوع
سیستم ایمیلی جدای از سیستم سازمانی باید ممنوع شود.
این روش بسیار مناسبی است و چنانچه پورت های 25
( )SMTPو  )POP3( 110توسط فایروال سازمان مسدود
شوند ،نه تنها امنیت شبکه افزایش می یابد که بسیاری از
برنامه های  Spambotرا نیز مسدود خواهد نمود .با این
حال باید در نظر داشت که این کار معجزه نمیکند.
بازدید از شبکههای اجتماعی و سایتهایی مانند آن باید
در همه شبکههای سازمانی ممنوع شود .چنین قانونی باید

یک شبکه سازمانی آن است که اتصال یک کامپیوتر آلوده
به آنها مسأله چندان دشواری نیست ،حال این وسیله
آلوده می تواند کامپیوتر یک بازدید کننده باشد و یا نوت
بوک یکی از کارکنان که برای تعطیالت پایان هفته آن
را به منزل برده است و در حالی که آلوده بوده است آن
را به شبکه سازمان متصل نموده است .در هر دوی این
موارد وظیفه اصلی شناسایی و جداسازی کامپیوتر آلوده
به منظور پاک سازی آن است .این مشکل نیز تنها با
استفاده از یک آنتی هکر قابل حل است .آنتی هکرها نه
تنها از حمالت امنیتی به شبکه جلوگیری می کنند بلکه
هرگونه اطالعات در مورد آنها را برای سرور مدیریت ارسال
میکنند .در نتیجه مدیر شبکه می تواند گزارشات موجود
بر روی سرور را مطالعه نموده و یا یک راهکار مناسب برای
هشدار زودتر از موعد مث ً
ال از طریق یک ایمیل را اتخاذ
نماید .در این صورت هریک از حمالت ثبت شده از طریق

نتـیجـهگیــری
در این مقاله برخی از مشکالت رایج در ایجاد امنیت
اطالعات در شبکه های سازمانی را مورد بررسی قرار دادیم
و همچنین راهکارهایی را برای برطرف ساختن برخـی از
آنها ارائه دادیم .مقاله مذکور حاوی تمام مشکالت متداول
در این عرصه نیست با این حال مدیران شبکه یک سازمان
می توانند با استفاده از برنامه های ضد بدافزار اطمینان
حاصل نمایند که از اینکه تمامیکامپیوترهای موجود در
آن شبکه به درستی حفاظت می شوند ،سیـاست هـای
منـاسبی اتخاذ شده است ،و خود مدیران نیز بالفاصله از
بروز هر اتفاق مهمی در محیط شبکه مطلع خواهند شد
و این اطالعات مهم نیز ثبت می شوند و درنتیجه شانس
مهاجمان در دستیابی به اطالعات محـرمانه سازمان را
کاهش دهند.
منبع :مستندات فنی شرکت کسپرسکی

حفـاظـتدربـرابــراینـتــرنـت
عالوه بر تکنیـک های حفاظتی ابتدایی که از آن جمله
میتوان به نصب آنتیویروس بـرای همـه کامپیـوترهای
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سيستمهايمجـازيعملكـردزيرسـاختكامپيـوترراارتقـاءبخشيـدهوبـهطـورفـزايندهايدركـالينتهـايشـركتهـامـورداستفـادهقـرارميگيـرند.
بنابرايـن امنيـت و خصوصا حفاظت آنتي ويـروس آنهـا در قـالـب تـاميـن امنيـت زيرسـاخـتهـاي فيزيكـي بايـد بـه دقـت مـورد تـوجه قـرار گيـرد.
مفهـوم مجـازي سـازي
مجازي سازي امكان پنهان سازي عملكردهاي دروني
فرآيندهاي كامپيوتري را ميسر ميسازد .مجازيسازي
ميتواند در جهت ارائه عملكرد منابع فيزيكي مانند
پردازشگر ،ديسك سيستمی يا  RAMبعنوان مجموعههاي
موجود و منابع مستقل منطقی مورد استفاده قرار گيرد.
اين كار براي مثال اجراي چندين سيستم عامل را روي
يك كامپيـوتر امكانپذيـر ميسازد بطوري كه هريك از
آن ها مستقيما با سختافزار فيزيكي كار كنند .در اين
زمان عملكرد سيستم به همان گونهاي كه كاربران با
آن آشنايي دارند به نمايش درميآيد .برعكس اين عمل
نيز امكان پذير ميباشد به اين معني كه وقتي چندين
منبع فيزيكي در قالب يك كامپيوتر قدرتمند كار خود را
ارائه ميدهند براي اجراي وظايف سنگين بسيار مناسب
هستند .مجازيسازي در درجه اول ضريب كارآمدي
سختافزار را افزايش ميدهد و خدماترساني بيشتر به
سيستمهاي عامل و كاربري ها را ميسر ميسازد.
برحسب منابعي كه بايد مشابهسازي شوند مجازيسازي
به انواع مختلفي تقسيمبندي ميشود .براي مجازيسازي
كلي تمامي سختافزارها شبيه سازي ميشوند و نصب
هر نرمافزاري روي هر سختافزاري امكان پذير است .در
مجـازيسـازي جزئـي تنهـا بخشـي از دستـورالعملهــا
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در حالت بومي روي پردازشگر به اجرا درميآيد كه در اين
حالت عملكرد ارتقاء مييابد اما طيف پلتفورمهاي مورد
استفاده را محدود ميكند.
اما در روش شبه مجازي سـازي نيـازي به شبيه سـازي
سـخت افزارها نيست .با اين رويكـرد سيستمهاي عامل
مهمـان و ميـزبان با يكديگـر مشـاركت ميكننـد و هسته
سيستم عامل مهمان براي اين منظور تغييـر ميكند تا يك
رابط كاربـري اختصاصي با سيستم عامل ميزبان ايجاد گردد.
عالوه براين سيستمهـاي مجـازيسـازي وجـود دارنـد كه
در سطح سيستم عامل كار ميكنند و به اين ترتيب سيستم
عامل منابع خود را براي راهانـدازي سيستـمهاي مهمان
اختصاص ميدهد و در سطح كاربريها در يك «سندباكس»
با امكان دسترسي محدود به فايلها به اجرا درميآيد.
فـوايـدمجـازيسـازي
مجازي سازي منابع كامپيوتري برخوردار از يك دامنه
كلي امتيازات است .نخستین امتياز اين كار را ميتوان
افزايش كارايي زيرساخت نرم افزار و سخت افزار و كاهش
هزينههاي خريد و نگهداري تجهيزات جانبي و نرمافزارها
دانست .تمامي منابع ضروري مانند زمان سيپييو ،حافظه،
سيستمهاي ذخيرهسازي و باندپهن شبكه براساس حجم
و اولـويت به طور دايناميــك بيـن سيستـمهـاي مهمـان

بخش هایی که با حرفه ی شما ارتباط ندارد ،درگیر کارتان نکنید.

توزيع ميشوند .ماشينهاي مجازي قادرند بدون نياز به
ريبوت كردن سيستم و اعالن به كاربر از يك سرور به سرور
ديگر جابهجا شوند .جهت جابهجايي آسان بستهها روشي
وجود دارد كه براساس آن تمامي نرمافزارهاي ضروري در
يك تصوير مجازي جاي ميگيرند .در اين حالت آن ها با
سهولت و سرعت بيشتري مورد استفاده قرار ميگيرند و
ميتوان آن ها را به يك سرور يا ايستگاه كاري جديد
گسترش داد و يا يكي از آن ها را كه در فواصل زماني
طوالني مورد استفاده قرار ميگيرد حذف كرد.
بازار سيستمهاي مجازي با جنب و جوش زيادي در حال
گسترش است .اين مطلب در خصوص سرورها به عنوان
بخشي از زيرساخت  ITكه عملكرد سطح باالي آن ها از
اهميت زيادي برخوردار است نيز صدق ميكنـد .بنـابر
اظهارنظر گـريچن ،تحليـلگر  ،IDCسهـم «اكـوسيستم
مجازي» از بازار كه ابزارهاي مجازيسازي نرمافـزار،
مديـريت سـرورهاي شبيـهسازي شـده ،ابـزارهاي
نـرمافزاري مرتبـط ،تعميـر و نگهـداري و خدمات ابري
اکسترنال را در بر ميگيرد تا سال  2013به ميانگين رشد
ساالنه  9/2درصد به  46ميليـارد دالر خواهـد رسيـد.
مجـازيسـازيسيستمهايكامپيـوتريشركـتی
افزايش كارآیي ،ضریب خطا و ثبات معموال مواردي
هستند كه سرورهاي كامپيوتري شركت ها به آن توجه
امنیت زیر ساخت
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از سيستم مجازي براي اجرا به زمان زيادي نيازمند نيست.
براي راحتي كار مدیران سیستم ابزارهاي متمركز مديريتي
در سرورهاي مجازي مورد استفاده قرار ميگيرد.

از كالينتهاي كامپيوتري و نيز اطالعات كاري و شخصي
خود بپردازند .از سوي ديگر كاربريها و اطالعات متضاد و
ناهمگون نيز روي يك سرور قابل ادغام ميباشند.

دارند .سرورهاي مدرن از قدرت و كارآمدي سطح بااليي
برخوردارند .با اين حال به طور متوسط كمتر از نيمي
از پتانسل آن ها مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد و غالبا
بو
ميزان اين استفاده بين  5تا  20درصد است .كس 
كارهايي كه روي زيرساخت سرور سرمايهگذاري هنگفتي
انجام ميدهند معموال به نتيجه مورد انتظار خود دست
نمييابند .به همين دليل فنآوريهاي مجازي سازي به
طور گستردهاي در سرورهاي شركتها مورد استفاده
قرار ميگيرند .مجازيسازي امكان تطبيق چندين سرور
منطقی را روي يك سرور فيزيكي امكانپذير ميسازد يا
برعكس و عالوه براين قادر است مجموعهاي از سرورهاي
فيزيكي را روي يك سرور منطقی ادغام كند ضمن اينكه
چنين اقدامي به طرز قابل توجهي قدرت مديريت و ضریب
خطا را در زيرساخت سرور ارتقاء ميبخشد.
مجازيسازي بواسطه افزايش تعداد سرورها روي

ســرور  VMware ESXبــدون سيــستــم عــامـل يــا هـر
نـرم افـزار ديگـري روي ســرور سخـتافـزار نصـب مـيشــود.

مجـازيسـازي چنـد سطـحي
سيستم مجازيسازي در سطوح مختلفي عمل ميكند.
برخي از آن ها عم ً
ال روي يك سخـت افزار تنها نصـب
شدهاند و سيستم عامل اختصاصي خود را دارند كه نصب
بسياري از سيستمهاي مهمان را امكانپذير ميسازد.
معماري سختافزار براي هر نوع سيستم مهمان اعم از
پردازشگر ،ابزارهاي حافظه و سيستمهاي ورودي/خروجي
شبيهسازي و تطبيق داده شده است .سيستمهاي مجازي
قادرند روي سيستمهاي عامل نيز نصب گردند .صرفنظر
از جايي مانند يك سيستم عامل ميزبان يا سخت افزار
لخت كه سيستم مجازيسازي از آنجا هدايت ميشود،
عملكرد آن در سطحي بسيار باالتر از سيستمهاي مهمان
قرار دارد.
بازار سيستمهاي مجازيسازي نقشآفريناني مانند
 ،VMwareمایكروسافت Citrix، Parallels ،و غيره
را روي صحنه خود دارد .بنابر اظهار نظر کارشناسان
گارتنر ،راهكارهاي  VMwareمحصوالت پرطرفدارتري
نسبت به بقيه هستند .خط توليد گسترده VMware
دربرگيـرنده نرمافزارهايي براي مجازيسازي ايستگاههاي
كاري ،سرورها و مراكز پردازش اطالعات و نيز زيرساخت
مجازيسازي شده مديريت ميباشد.

ماشينهاي كمظرفيت و اختصاص منابع فيزيكي بيشتر
به وظايفي كه در اولويت قرار دارند ميزان توازن ظرفيت
را انعطاف ميبخشد .براي مثال در آغاز سال مالي زماني
كه گزارشهاي ساالنه براي ارائه آمـاده ميشوند و نيز قبل
از شروع سال جديد و در طول فصل فروش كامپيوترهاي
بيشتري را ميتوان به بخش حسـابداري و بخش
خردهفـروشي اختصـاص داد .زماني كه يك ماشين مجازي
به يك سـرور الحاقي ديگر انتقال مـييابد ،تا زمان اطمينان
از تداوم فرآيندهاي كسب و كار به هيچ وجه نبايد ريبوت
شود .مجازيسازي به كاهش زمان فرآيند تطبيقسازي
كه براي سرور جديد ضروي است كمك ميكند كه البته
براي جايگذاري يك ماشين جديد از طريق تكثير تصوير
ساختاربنديشده قبلي تنها به دو دقيقه زمان نياز است.
هنگام بروز نقص در سرور ،راهاندازي فرآيند پشتيبانگيري

حفـاظـت از سيـستمهـاي مجـازي
جـداسـازی
جداسازی و تفكيك يكي از مهمترين پيشنيازهاي
اطمينان از درستي عملكرد و قابليت دسترسي به اطالعات
است .فرآيندهاي كامپيوتري ناهمگون و اطالعات پردازش
شده بايد در هر سيستم كامپيوتري تفكيك گردند .از
اين منظر ،مجازيسازي ميتواند تركيبي از همه اين
موارد باشد .اين فرآيند از يكسو قادر است سيستمهاي
اطالعاتي را يكپارچه سازي كند و جداسازی كامپيوترهاي
فيزيكي را از بين ببرد از سوي ديگر روي ماشينهايي
كه تفكيك اطالعات در آن ها صورت نگرفته است قبل
از عمل پردازش محيطهاي جداگانهاي ايجاد نمايد .براي
مثال مجازيسازي به مديران اجازه ميدهد تا از طريق
محيطهاي مجزا روي يك كامپيوتر به پردازش اطالعات

نـرمافـزار بيشتـر – آسيـبپذيـري بيشتـر
سيستمهاي مجازي و غيرمجازي  ،منابع فيزيكي شامل
پردازشگر ،RAM ،حافظه و ابزارهاي شبكه و ورودي و
خروجي را به كار ميگيرند .وجود يك سطح مضاف
و تصنعي در قالب يك سيستم مجازي به معناي نصب
برنامههاي كمتر و عدم نياز به حفاظت نيست .بالعكس،
ماشينهاي جديد و مجازي و ناظرهاي ماشينهاي مجازي
در زيرساختها،ميزان برنامهها و ريسك آسيبپذيري
را افزايش ميدهند .سيستمهاي مجازي تقريبا با هر
ن آن ها
نـرمافـزاري آسيبپذيرند و حتي پرطـرفدارتـري 
ماننـد محصوالت  VMwareنيز توجه بسياري از هكرها
را به خود جلب ميكنند .نياز به سيستمعاملها،برنامهها،
خدمات و ايستگاههاي كاري كه بعنوان يك سرور فيزيكي
واحد عملكرد خود را آغاز ميكنند حاصل پياده سازي يك
زيرساخت مجازي است .بيشتر آسيبپذيريهاي ايجاد
شده راه را براي حمله مهاجمان به سيستم عامل نه تنها
از طريق كاربريها بلكه از طريق ميزبان/سيستم مجازي
ناظر كه از حقوق خاصي برخوردار است هموار ميسازد كه
بسيار خطرناك است.
براساس پيشبيني گارتنر ( )Gartnerدر سال 2012
شصت درصد از سرورهاي مجازي سازي شده از سطح
امنيت پايين تري نسبت به سرورهاي فيزيكي جايگزين
برخوردار خواهند بود .اما در اين بين ،قوانين و مقررات
موجود هيچ فرقي بين سيستمهاي كامپيوتري فيزيكي و
مجازي قائل نيستند و براي هر دوي آنها درخواستهاي
حفاظت اطالعات يكساني را در نظر ميگيرند .كالينتها
برخالف سيستمهاي فيزيكي در خصوص از دست رفتن
اطالعات ذخيره شده روي سرور مجازي تحمل بيشتري
از خود نشان ميدهند.

امنیت زیر ساخت
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حملـه به سطـوح مختلـف
سيستمهاي مجازيسازي از يك سيستم مجازي ناظر ،يا
سيستم ميزبان و يك اليه مديريتي برخوردارند كه در صورت
انجام تطبيقات الزم از امكان كنترل تمامي كامپيوترها
برخوردار خواهند بود .زماني كه يك برنامه مخرب به
سيستم مجازي ناظر يا ميزبان نفوذ ميكند قابليت اين

اگر از نظم بخشیدن به خود خوش تان نمی آید  ،وانمود کنید خوشتان می آید.
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ي را روي پردازشگر
را دارد كه آزادانه هر نوع دستورالعمل 
به اجرا بگذارد .سيستمهاي ميزبان عليرغم اين حقيقت
كه حيطه كاري آن ها توسط ميزبان يا سيستم مجازي
ناظر كنترل ميشود از آسيب پذيري زيادي برخوردارند.
تمامي دستورالعملها يا دست كم دستورالعملهاي داراي
اولويت كه براي پردازشگر ارائه ميشوند توسط برنامهاي در
اليه زيرين شبيهسازي ميگردند .سيستم ميزبان يا ناظر
مجازي امنيت عملكردهاي صورت گرفته توسط سيستم
عامل مهمان را تحليل نميكند و معموال از يك سيستم
منطقی مرتبط برخوردار نيست.زماني كه يك هكر به يك
سيستم مهمان نفوذ ميكند به اطالعات روي آداپترهاي
شبكه مجازي دسترسي مييابد و قادر است به ترافيك بين
سيستم عاملهاي ميزبان و مهمان نفوذ كرده و سيستم
مجازي ناظر يا ميزبان را مورد حمله قرار دهد .حتي اگر
كارت شبكه مجازي به حالت غيرفعال باشد ،سيستم
مجازي ناظر يا ميزبان توسط آلودگي از طريق فولدرهاي
به اشتراك گذاشته شده تهديد ميشوند.
رابطـه امنيتـی و نـوع مجـازي سـازي
سيستم هايي كه به طور افقي و يا عمودي تفكيك شده
باشيد با آسيبپذيري بيشتري روبرو هستند كه به عنوان
مثال ميتوان از سيستمهايي كه تبادل اطالعات بين
سيستمهاي عامل غيرقابل كنترل است نام برد .استفاده
از سيستم عاملهاي آسيبپذير و سيستمهاي نصب شده
فاقد امنيت را ميتوان به مجازيسازي غيرامن تعبير كرد
خصوصا زماني كمه عملكرد سيستم عامل آسيبپذير در
قالب سيستم ميزبان باشد.
نحـوه حفـاظت از سيستـمهـاي مجـازي
جهت اطمينان از حفاظت كامل از يك كامپيوتر بايستي
تمامي بروزرسانيهاي سيستم عامل ميزبان و سيستم
مجازي ناظر/ميزبان نصب شده و خدمات غيرضرور و
بالاستفاده غيرفعال گردند .جهت فراهم آوردن يك
حفاظت كامل براي محيط مجازي ،بايد يك راهكار
حفاظتي با سطح كيفيت باال نصب شده و مرتبا بروزرساني
گردد .اين نوع حفاظت بايد كامال جامع و فراگير بوده و
تمامي ابزارهاي امنيتي ضرور شبكه و محلي را دربرگيرد.
محصوالت حفاظت از سرور كسپرسكي اخيرا به مجوز
 VMwareمجهز شدهاند و ميتوانند نمونه خوبي براي
اين نوع راهكارها باشند .آنتي ويروس كسپرسكي 8
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جهت به كارگيري در Windows Servers Enterprise

 Edition ،Lotus Domino، Microsoft ISA Serverو

 Forfront TMG Standard Editionو پس از گذراندن
آزمايشهاي نرمافزاري VMware Ready Application
مجوز  VMwareرا از آن خود كرده است.
براساس نتايج بدست آمده از اين آزمايشهاف برنامههاي
آنتي ويروس كسپرسكي براي سروها به آساني و
بدون هرگونه نقص يا عملكرد تاثيرگذار به خصوصي
در سيستمهاي  VMwareقابل ادغام است .عملكرد
راهكارهاي مجوزدار  VMwareروي سرورهاي فيزيكي
بطور همهجانبهاي نمايان است .خطوط  VMwareدر
هـر محصـولـي شـامـل ســرور VMware ESX/ESX
ادغـامميشوند و مانند سرورهاي فيزيكي ،سطح امتياز
امنيتي آنها يكسان است .راهكاري حفاظتي كسپرسكي
روي سيست م عاملهاي ميزبان و مهمان و روي سروهاي
مجازي و فيزيكي قابل نصب است .شركتها با استفاده از
محصوالت يك فروشنده خاص كه يكپارچگي و مديريت
سيستم امنيتي را تسهيل ميكند فرصت حفاظت از تمامي
زيرساختهاي كامپيوتري شبكه را دارند.
نتـيجـهگيـري
مجازيسازي يكي از فنآوريهاي اطالعاتي كليدي است كه
توسط كسب وكارها مورد استفاده قرار ميگيرد .هماكنون
عرضهكنندگان ماشينهاي مجازي و راهكاري حفاظتي
در تشريك مساعي با يكديگر به طور فزايندهاي به فعاليت
مشغولند و با توجه به محصوالتشان دسترسي به رابطهاي
كاربري برنامه و ساير اطالعات را فراهم ميآورند .البته
تبهكاران اينترنتي نيز توجه زيادي به سيستمهاي مجازي
دارند .حفاظت ناكافي و نامناسب ميتواند تمامي امتيازات
فراهم آمده توسط مجازيسازي را خنثي كند .سيستمهاي
مجازي نيازمند حفاظت كامل و همهجانبه هستند و دامنهاي
از فـاكتورهـاي بخصوص بر امنيت آنها تاثيـرگـذار است.
باگستـرشبكارگيريسيستـمهايمجـازي،حفظامنيـت
آنها مـيتوانـد مسئله بسيار مهمي باشـد و ظهور راهكـاري
آنتيويـروس جديد و خاصي را در بازار موجب گردد .حتي
اگر هنوز زمان اين كار فرا نرسيده باشـد ،كاربـران بـايـد
بـه كمك محصوالتي كه قابليت و صالحيت آن هـا در
خصــوص حفـاظت از سيستمهـاي مجازي سـازي شـده
به اثبات رسيده است درصدد تامين امنيت كامپيوترهاي
مجازيباشند.

اجازه ندهید دیگران وقتتان را با کارهای بیهوده تلفکنند.

راهكارهـاي حفاظتـي كسپـرسـكـي قـادر هستـنـد در سطـح
سيستم عاملهاي ميزبان و مهمـان به طـور همـزمان اجـرا گـردند.

امنیت زیر ساخت
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آموزش امنیت

آمـوزش کـار با گـیت پـروتکـت (قسـمت پنجـم)

تجهیزات گیت پروتکت از یک فناری انحصاری به نام  eGUIبهره می برند که به رابط گرافیکی کاربر
ارگونومیک ترجمه می شود .این فناوری که برپایه استاندارد ایزو ۹۲۴۱طراحی و پیاده سازی شده است،
آسان بودن و به حداقل رساندن خطا در پیکربندی را هدف خود قرار داده است و از این لحاظ در بین همه
محصوالت دیگر متمایز شده است.
اگر مطلع باشید که علت  95درصد نقایص امنیتی که شرکت ها با آن روبرو هستند ناشی از اشتباه در
عملیات تنظیم ،پیکربندی و مدیریت سیستم های امنیتی است ،آنگاه به اهمیت باالی این فناوری بیشتر
پی خواهید برد.
در ادامه این نوشتار قصد داریم یکی از تنظیمات مهم در دستگاههای گیت پروتکت که ایجاد Load
 Balanceاست را به شما آموزش دهیم تا ببینید که چگونه با کمک رابط گرافیکی کاربر که به صورت
ارگونومیک طراحی شده است ،به سادگی انجام می شود .در آینده با سایر تنظیمات نیز آشنا خواهید شد.
الزم به ذکر است در شماره های قبلی با نحوه تعریف ارتباط دستگاه با اینترنت ،نحوه تعریف ارتباط کاربران
با اینترنت ،نحوه تعریف  DMZو نحوه تعریف کاربر  VPNآشنا شده اید.

1

2
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از واگذاری کاری که از آن لذت می برید  ،اجتناب کنید.
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 1در گیت پروتکت شما میتوانید تا هفت ارتباط اینترنتی
هم زمان تعریف کنید .این هفت ارتباط ،میتوانند به
صورت مجزا ،یا به صورت  Load Balanceکار کنند.
الزم به ذکر است که یکی از این هفت ارتباط میتواند
به عنوان لینک پشتیبان برای شش ارتباط دیگر استفاده
شود .برای استفاده از قابلیت  Load Balancingباید
حداقل دو ارتباط اینترنتی بر روی گیت پروتکت تعریف
شود؛ برای این کار ،همانطور که در قسمتهای قبل اشاره
شد ،باید دو ارتباط اینترنتی بر روی گیت پروتکت تعریف
کنید.

3

 Object 2مورد نظر خود را بر روی  Desktopتعریف
نمایید (سرور ،یا کامپیوتر ،و یا کاربر) که در اینجا یک
 Mail Serverبرای این منظور انتخاب شده است.

 3سپس با استفاده از  Connection Toolسرور
مورد نظر را به اینترنت اول متصل کنید و سرویسهای
مورد نظر خود را معرفی نمایید.
 4با افزودن سرویس های مورد نظر ،ارتباطات جهت
برقراری  Load Balanceآماده می شوند.
 5برای ایجاد  ، Load Balancingالزم است که
سرور مورد نظر به اینترنت دوم (یا هر تعداد اتصال
اینترنت دیگر که دارید) نیز متصل گردد  ،بنابراین
مراحل اتصال به اینترنت دوم به بعد را همانند مرحله
قبل تکرار کنید.
الزم به ذکر است سرویس های انتخاب شده بر روی
دیگر ارتباطات اینترنت باید مشابه با اینترنت اول باشد
تا  Load Balancingاتفاق بیفتد .به زبان ساده تنها
سرویس های مشابه در ارتباطات اینترنت به صورت
 Load Balanceفعال می شود و اگر بر روی یکی از
ارتباطات سرویسی فعال باشد که بر روی دیگر ارتباطات
فعال نیست ،تنها از مسیر آن ارتباط برای سرویس
گیری استفاده خواهد شد.

4

5
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موردی که حواس تان را از کار منحرف می کند  ،از محیط کار خارج کنید.

17

مدیریت

آشـنایـی با فــرهـنـگ کــسبوکــار در چـيـــن
 .1روابط فردي (يا به زبان چيني :گوناژي) در هنگام
مراودات تجاري در چين ،از اهميت فوقالعادهاي
برخوردارند؛ بنابراين توصيه ميشود اهميت فرآيند
برقراري روابط را دست کم نگيريد.
 .2مردمان چين با آغوش باز پذيراي برقراري روابط
با اشخاص شريفي هستند که نسبت به اشخاص
الزماالحترام در فرهنگ اين کشور ،احترام قائلند.
مؤلفههاي احترام دراين کشور شامل عضويت در حزب،
تاريخ و آداب و رسوم چين ،شرکت ،ناحيه و ...است .
 .3از آنجا که در فرهنگ سنتي مردمان چين ،روابط
هرگز بر مبناي برابري نيستند ،چنانچه مايليد شرافتمند
ِ
حرمت سن ،ارشديت جايگاه و پس زمينه
جلوه کنيد،
تحصيلي افراد را حفظ کنيد.
 .4مديران غالبا به شيوه آمرانه (که منعکسکننده
مفاهيم کنفوسيوسي طبيعت سلسله مراتبي جامعه
چيـن است) گـرايش دارنـد؛ بنـابراين تمـاميتالشهـا
برايايجـاد ساختـارهـاي ماتـريسي درايـن کشـور به
بنبست خورده است.
 .5از مديران انتظار ميرود در ازاي وفاداري کارکنان،
نسبت به همه جنبههاي زندگي آنان دغدغه و مالحظه
داشته باشند.
 .6معموال روابط نزديکي بين مديران ارشد شرکتها و
صاحبمنصبان محلي حزب وجود دارد.
 .7حفظ حرمت وجهه افراد در برابر ساير اعضاي
ي است .همواره به جايگاه سازماني
گروه ،رکن مهم 
افراد احترام بگذاريد و به شکل صريح و بي پروا با افراد
مخالفت نکنيد.
مدیریت
تهدیدات
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 .8تا جايي که امکان دارد به افراد التفات نشان دهيد:
اين شيوه رفتاري قطعا از سوي آنان جبران خواهد شد.
 .9کارتهاي تجاري ميبايست در آغاز جلسات ،به
شکلي رسميمبادله شوند .از آنجا که هر کارت نماينده
يک فرد است ،نسبت به کارتها نهايت احترام را قائل
شويد.
 .10جلسات معموال طوالني هستند و علي الظاهر بدون
هيچ هـدف روشنـي برگزار ميشوند .در اکثريت قريب
به اتفاق موارد ،جلسات فقط عرصهاي براي برقراري
روابط هستند و هدف جلسه بيش از آنکه بررسي يک
ماموريت تجاري خاص باشد ،تحکيم روابط است.
 .11مشاهده هر گونه پيشرفت ملموس ،معموال مستلزم
برگـزاري جلسـات طوالني و فـراوان است .چنـانچه
خواهـان موفقيت سرمايهگذاري خود هستيد ،ميبايست
شکيبا باشيد.
 .12چينيها از قراردادهاي بلندمدت بسيار استقبال
ميکنند .در برگه پيشنهاد طرح (پروپوزال) خود ،از
اهداف و مقاصد بلند مدت سخن به ميان آوريد و سعي
در تحکيم طوالني روابط داشته باشيد.
 .13رفتار صريح و مستقيم از خود بروز ندهيد .تالش
خود را بر سياستورزي ،همانديشي و هماهنگي متمرکز
کنيد .به خاطر داشته باشيد که موفقيت ،در گرو صرف
زمان است.
 .14در ارتباطات ،فرض را بر ادراک متقابل نگذاريد .براي
تسهيل فرآيند ادراک ،غالبا الزم است چندين بار به مبحث
اصلي بازگشت کرده ،آن را از زواياي مختلف بشکافيد.
« .15نه» گفتن به شکل مستقيم ،براي چينيها امري

دشوار است .هر اظهارنظري به جز «بله» مستقيم،
ميتواند به معناي «نه» باشد .با احتياط عمل کنيد و
به توافقات ظاهري ،واکنش نشان دهيد :آيا واقعا توافق
حاصل شده است؟
 .16رمزگشايي زبان بدن چينيها دشوار است؛ چرا
که زبان بدن آنان بر اساس طبقهبندي و معيارهاي
غربي ،گنگ به حساب ميآيد .به هرگونه تغيير در
ژست و حرکات بدن ،توجه دقيق داشته باشيد ،چون
هرکدام از آنها ميتواند بيانگر نوع خاصي از احساسات و
نشاندهنده تفکر طرف مقابل باشد.
 .17هديه دادن ،جزء الينفک و هر روزه فرهنگ کسب
و کار در چين است .رد و بدل کردن هدايا ،تحکيم روابط
را آسانتر ميکند .در مالقاتهاي کاري با خود هدايايي
براي ميزبانان به ارمغان ببريد و براي فرآيند انتخاب
هديه ،انديشه و انرژي کافي صرف کنيد.
 .18حتما هدايا را پيش از تقديم ،کادوپيچ کنيد.
هدايا به ندرت در مقابل ديدگان هديه دهنده گشوده
ميشوند.
 .19چينيها ،نژادي به شدت وطنپرست هستند.
بسيار مراقب باشيد و هرگز عبارتي استهزا آميز در مورد
مـوقعيت سيـاسي يـا وضعيت حقـوق بشـر در چيـن،
بيان نکنيد.
 .20اوقات فراغت از کار ،در فرآيند برقراري روابط،
بسيار حائز اهميت هستند .اگر به گذران اوقات فراغت
مشغوليد ،تشريفات را به کمال برگزار کنيد.
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اگر امکان دارد  ،طرح هایی انتخاب کنید که با عالئق و استعدادهایتان مرتبط است .
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