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یـک گام فراتـر
ش��رکت ای��دکو مفتخر اس��ت که هم اکنون به عنوان نخس��تین و تنها توزیع کننده آنالین محصوالت 
کسپرسکی در غرب آسیا انتخاب و معرفی شده است. بدون شک توسعه روزافزون ارائه خدمات و فروش 
کاال به صورت آنالین، بس��یاری از تولید کنندگان را به س��مت حضور در فضای اینترنت سوق داده است. 
البراتوار کسپرس��کی نیز از این امر غافل نبوده و از حدود شش ماه پیش مشغول ارزی�ابی کان�ال ف�روش 

و رای�زنی با نم�ایندگان مختلف برای اعطای نمایندگی فروش آنالین بوده است.
ش��رکت ایدکو نیز به عنوان قدیمی ترین نماینده فروش کسپرس��کی و یکی از فعال ت�رین اعضای کانال 
ف��روش محصوالت در ایران، یکی از کاندیداه�ای این امر به ش��مار می رفت. خوش��بختانه پس از انجام 
بررس��ی های متعدد توس��ط البراتوار کسپرس��کی و ارزیابی توان فنی و نحوه ارائه خدمات پس از فروش 
محصوالت و خصوصا موضوع رضایت مندی مش��تریان، شرکت ایدکو به عنوان انتخاب نهایی کسپرسکی 
مورد تایید قرار گرفت و نخس��تین وب س��ایت رس��می فروش محصوالت کسپرسکی به صورت آنالین از 

طریق نشانی www.irkaspersky.com راه اندازی گردید.
این وب س��ایت نخس��تین بار در نمایش��گاه الکامپ2010 تهران به عموم مخاطب��ان معرفی گردید و با 
اس��تقبال کاربران روبرو ش��د. زیرا از طریق این س��ایت عالوه بر آنکه الیس��نس های معتبر محصوالت 
کسپرس��کی به طور آنی به خریداران عرضه می گردد، کلی��ه محصوالت نیز بدون هرگونه محدودیت در 
اختیار آنان قرار می گیرد و خریداران می توانند همزمان با ارائه محصوالت در سطح خاورمیانه، به آن ها 
دسترس��ی داشته باشند. این مسئله به خصوص اهمیت خود را روی محصوالت خاص کسپرسکی بیشتر 
نش��ان می دهد. زیرا برخی محصوالت نظیر آنتی ویروس سیس��تم عامل مکینتاش یا برنامه هایی مانند 
رمزنگار کسپرسکی، به علت آنکه مشتریان خاصی دارند، کمتر توسط کانال فروش عرضه می شوند و در 

این امر با محدودیت هایی روبرو هستند.
اما در روش خرید آن�الین هیچگونه محدودیتی در تعداد خرید یا تعداد الیسنس و یا در نوع کاال )خانگی 
یا ش���رکتی( وجود ن��دارد و خری�داران به همه محصوالت دسترس��ی دارند. ش��رکت ایدکو پس از طی 
مراحل آزمایش��ی راه اندازی سایت، در گام بعدی اقدام به جذب نمایندگان فروش آنالین خواهد نمود و 
از این طریق شبکه فروش جدیدی را تحت عنوان شبکه فروش آنالین محصوالت کسپ�رسکی راه اندازی 
خواهد کرد. بدون ش��ک فرصت حضور در فضای مجازی و راه اندازی فروشگاه های عرضه آنت�ی ویروس 

کسپ�رس�کی ف�رصتی ی�گانه است که فع�االن این ح�وزه آن را نادیده نخواهند گرفت.
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یک رهبر موفق به استقبال تهدیدها رفته و از دل آنها فرصت های مناسب کشف می کند! 4
تـازه ها

شرکت ایدکو نماینده رسمی محصوالت کسپرسکی در ایران به اطالع می رساند طی هماهنگی های به عمل آمده با البراتوار کسپرسکی، تعدادی از مراکز و سازمان های غیر انتفاعی، امکان استفاده از 
قیمت های ویژه را روی محصوالت سازمان�ی کسپ�رسکی خواهند داشت. شرکت ه�ا و سازمان هایی که فعالیت های غیرانتفاعی انجام می دهند و یا در زمره موسسات آموزشی قرار می گیرند امکان 
استفاده از این امکان ویژه را خواهند داشت و مشمول تا50 درصد تخفیف خواهند شد. لطف�ا جهت دری�افت توضیحات بیشتر و انجام هماهنگی های الزم با خانم ابدطلب در شرکت ایدکو تماس بگیرید.

از طریق راهبرد اس��تراتژیک ارائه امنیت IT به مشتریان 
ش��رکتي این شرکت، فراهم س��اخته است. شرکت کامال 
در خصوص الزامات امنیت ضد بدافزار براي ش��رکت هاي 
کوچک و متوس��ط تحقیق کرده و پیامد آن، گس��تره اي 
از محص��والت امنی��ت IT مخصوص را س��اخته اس��ت. 
براي حوزه هاي بزرگ، کسپرس��کي اقدام به ارائه راهکار 
محافظت ضد بدافزاري مس��تحکمي براي زیرساخت هاي 
IT ناهمگ��ون ک��رده که امکان مدیری��ت موثر و حداکثر 
همکاري دروني را فراهم مي س��ازد. ضمن اینکه تخریب 
برنامه ه��اي حس��اس تج��اري را ب��ه حداقل مي رس��اند 
و پش��تیباني مطمئ��ن و حرف��ه اي را میس��ر مي س��ازد. 
ویژگی های اصلي اس��تراتژي امنیت IT آزمایش��گاه هاي 

کسپرسکي از این قرارند:
     امنیت و محافظت ضد بدافزاري براي زیرساخت چند 

سکویي IT در سطح جهاني 
     راه حل ه��اي امنیتي بهینه و مق��رون به صرفه اي که 

مجموع هزینه محافظت )TCP( را کاهش مي دهند.
     راه حل هاي با امکان مدیریت موثر

     اس��تراتژي آینده نگ�ران��ه به منظور ایج��اد اطمینان 
براي درازمدت

     پشتیباني جهاني و سراسري
راه حل هاي آزمایش��گاه هاي کسپرس��کي، با رس��یدن به 
مقام مشهورترین متخصص امنیت ضد بدافزاري، به طور 
کامل نیازهاي محافظت ضد بدافزاري گوناگون را برآورده 
مي س��ازند و حت��ي در محیط هاي ناهمگ��ون به صورت 

کسپـرسکـی  راهـکارهـای جـدیـد 
بـرای همــه رده هـای کسب و کار

ش��رکت کسپرس��کي از ارائ��ه محص��ول جدی��د و تازه 
خود براي مش��تریان تج��اري اش، خبر داد.گس��تره این 
راهکاره��ای جدید، نش��ان دهن��ده راهبرد اس��تراتژیک 
آزمایش��گاه کسپرس��کي درمورد مش��تریان شرکتي اش 
است؛ مواردي که مش��خصا براي برآورده کردن نیازهاي 
کس��ب و کارها، در هر اندازه و با هر سطح از پیچیدگي، 
براي محافظت و دفع بدافزارها بوده است. اهمیت امنیت 
زیرس��اخت آی تی در محیط هاي ش��رکتي امروزین، به 
ط��ور روزافزون در حال خودنمایي اس��ت. تعداد حمالت 
و تهدیدها و نیز پیچیدگي آنها، هر روز بیش��تر مي ش��ود 
و در عین حال، زیر بن��اي IT امروزه درحال دربرگرفتن 
سیس��تم هاي چندگانه ش��امل چندین پلتف��رم متفاوت 
اس��ت. مهم ترین مبنای چنین اس��تراتژي ای، سیس��تم 
محافظتي ضد بدافزاری اس��ت که بایستي قادر باشد در 
تمام سنگرهاي آسیب پذیر زیرساخت IT با ب�دافزاره��ا 
ب��ه نب����رد برخی��زد؛ یعني ن��ه تنها در ایس��تگاه های 
کاری و دس��تگاه هاي موبای���ل، بلکه در تمام س��روره�ا، 
محل ه�اي ذخیره س��ازي اطالعات و گیت وي ها نیز این 
مهم را به انجام برساند. چنین سیستم ضد بدافزار جامعي 
بایس��تي قادر به جلوگیري از نه نتها حمالت بدافزارهای 
انبوه خودکار، بلکه باید بتواند با حمالت هدف دار وابسته 

به بدافزارها نیز مقابله کند. 
محصول تازه شرکت کسپرسکي امکان محافظت جامع را 
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کام��ال هماهنگ و یکنواخت عمل مي کنند. این امر باعث 
مي شود کسب و کارها بتوانند با کاهش دادن هزینه هاي 
 TCP ،خود و مدیریت و راهبري IT راه حل هاي امنی��ت
خویش را پایین بیاورند و از معضالت ناش��ی از اس��تفاده 

ناکارآمد منابع سیستمي نیز دور بمانند.
با توجه ب��ه پیچیدگي روزاف��زون زیرس��اخت IT، الزاما 
هم��ه راه حل هاي امنیت��ي باید در بردارنده یک س��امانه 
مدیری��ت و راهبري موثر باش��ند. با در نظر داش��تن این 
موض��وع، کسپرس��کي اقدام به س��اخت اب��زار مدیریت 
 Kaspersky بس��یار کارآمد خود کرده اس��ت؛ یعن��ي
Administration Kit. ای��ن اب��زار ب��ه مدیران ش��بکه 

ام��کان مي دهد ک��ه محافظتي متمرکز را بر کل ش��بکه 
ش��رکت اعمال کرده و الیه ه��اي محافظتي مختلف را در 
یک سیس��تم جامع و واحد، گردآورده و تحت نظر داشته 
باش��ند. این ابزار ظرفیت ها و قابلیت های مدیریت شبکه 
را به گونه اي متمرکز مي کند که براي کار در یک محیط 
IT نامتجان��س، هم الزامات کس��ب و کارهاي کوچک که 
مدیریت محافظت آنتي ویروس��ي خود را ب��ه پیمانکاران 
خارجي واس��پاري مي کنند، برآورده ش��ود و هم نیازهاي 
ش��بکه هاي ش��رکت هاي بزرگ که چندین هزار رایانه و 
س��اختار راهبري توزیع ش��ده اي دارند. موافقت نامه هاي 
خدمات رساني سطح بندي ش��ده کسپرسکي چهار مقوله 
کل��ي خدمات��ي را پوش��ش مي ده��د: ابداع و بهس��ازي 
محصول، س��رویس هاي فعاالنه و خودیار، انتقال دانش و 
باالخره، رفع مشکل. پشتیباني در عرض یک قالب زماني 
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5 آنهایی که از جای خود می جنبند، گاهی می بازند. آنهایی که نمی جنبند همیشه می بازند.

بین کارایی و حفظ امنیت نیز می باشد. این گزارش می افزاید: 
امروزه اغلب بدافرارها از طریق اینترنت به دستگاه های کاربران 
راه می یابند در نتیجه محصوالت کسپرس��کی باید فایل های 
دانلودی را با دقت بسیار زیادی مورد بررسی قرار دهند. همین 
امر س��بب می ش��ود که برخی کاربران احساس کنند دریافت 
فایل ها با کندی هایی همراه است. عالوه بر این همگان مطلع 
هستند که برنامه هایی مانند مایکروسافت ورد، ادوبی اکروبات 
نیز منبع برخی آس��یب پذیری های عمومی هس��تند. البراتوار 
کسپرس��کی در چنین مواقعی صرف نظر از مس��ئولیت س��ایر 
س��ازندگان، خود را ملزم به حفظ امنیت کاربران خود می داند. 
در نتیجه ناچار به بررسی همه فایل های ورد و ادوبی می باشد 
و ای��ن امر باعث کندی در بازکردن چنی��ن فایل هایی خواهد 
ش��د. در چنین آزمون هایی با برنامه های مختلف و تنظیمات 
گوناگون انج��ام می گیرد. اما نکته اینجاس��ت که برنامه های 
کسپرسکی در حالت پیش فرض حداکثری کار می کنند بدین 
معنی که عالوه بر ضدویروس، حفاظت پیشگیرانه، حفاظت وبی 
و بس��یاری ماجول های دیگر نیز در پس زمینه فعال هس��تند. 
نتیجه چنین فعالیتی کاهش سرعت کارکرد کلی سیستم عامل 
خواهد بود. در پایان گزارش آمده اس��ت که درهرحال البراتوار 
کسپرس��کی خود را مل��زم به محافظت حداکث��ری از کاربران 
خود می داند وتالش می کند تعادل بین س��طح آشکارس��ازی 
تهدیدات و استفاده از منابع سیستمی را همچنان حفظ نماید.

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

تماس واحد امور نمایندگان در شرکت ایدکو از آن ها مطلع شوند. 

تـــازه ها

و به زبان محلي به مشتریان عرضه مي شود و بدین وسیله 
مجموع بازه زماني حل مسائل امنیت IT کاهش مي یابد. 
کسپرسکي، با معرفي یک راهبرد استراتژیک براي عرضه 
امنیت IT در سطح تجاري و عرضه محصول جدید و تازه 
خود، بنیاني مس��تحکم براي رش��د مداوم بازار شرکت ها 
پدید آورده اس��ت. این ش��رکت از طریق پیشنهاد دادن 
محافظت ضد بدافزاري مس��تحکم و پشتیباني تخصصي 
خ��ود و در عین حال تقلی��ل هزینه هاي TCP، باالترین 
ارزش را براي کس��ب و کارها به ارمغان آورده اس��ت. در 
آینده نزدیک، ش��رکت گس��تره راه حل ها و سرویس هاي 

پیشنهادي اش را توسعه نیز خواهد داد.

گیـت پــروتـکت، اسـتـاکـس نـت 
را زمیـن گیـر  مـی کنـد

شرکت گیت پروتکت تنها سازنده xUTMهای مبتنی بر 
استاندارد ایزو9241 اعالم کرد که این دستگاه ها توانایی 
مهار بدافزار اس��تاکس نت را دارند. براساس این گزارش 
استاکس نت که توانایی آلوده کردن شبکه ها را از طریق 
حافظه های USB داراست، درمدت اندکی به بزرگترین 
تهدید برای ش��بکه ه��ای صنعتی تبدیل ش��د. اما گیت 
پروتکت با انتش��ار اصالحیه ای امکان فعالیت و گسترش 
استاکس نت را مس���دود کرده و اجازه ارسال هیچ فایل 

ی��ا داده ای را از آن طریق نخواهد داد. سیس��تم عام�ل 
وین�دوز استفاده می کند و خ�ود را از طریق شبکه تکثیر 
می نماید. همچنین ش��رکت اع��الم کرده که موتور آنتی 
ویروس گیت پروتکت نیز با این اصالحیه همس��ان شده 
و کابران محصوالت گیت پروتکت هیچگونه مش��کلی در 

مواجهه با استاکس نت ندارند.

توضیـح کسپرسـکی درمـورد روش  
محاسـبه کارآیـی در آزمـون هـای  

AV-Comparatives
شرکت کسپرس��کي در خصوص برخی روش های محاسباتی 
در آزم��ون ه��ای AV-Comparatives توضیحات��ی را ارائه 
AV- داد. براس��اس این گ��زارش، ن��رم افزارهایی که توس��ط

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

اینترنت س��کیوریتی کسپرس��کی، هنگام فعالیت های عادی 
کاربران نظیر کپی فایل، نصب برنامه یا دریافت فایل از اینترنت، 
در پس زمینه مشغول به فعالیت هستند. در این حالت کارایی 
کلی برخی برنامه ها نظیر اینترنت سکیوریتی2011 کسپرسکی 
مقداری بهتر است که در گروه بندی AV-Comparatives در 
رده Advanced قرار می گیرند. البراتوار کسپرسکی با توجه 
به اینکه به طور مستمر برای افزایش سرعت کارکرد محصوالت 
خود تالش می کند اما هم��واره در تالش برای برقراری تعادل 

زمستان 89



جوامع و سازمانها در صورتی قادر به دوام هستند که عمیقًا تغییر کنند.
گـزارش

6

ش��رکت ایدکو ب��رای اولین بار در ای��ران اقدام به فروش 
آنالی��ن آنت��ی ویروس کسپرس��کی کرده اس��ت. س��ینا 
بقایی مدیر عامل ش��رکت تجارت الکترونیک ایرانیان در 
مورد فعالیت های این ش��رکت و محصوالت ارایه ش��ده 
در نمایش��گاه الکامپ گفت: ش��رکت ایدکو ارایه دهنده 
راهکارهای ایمنی و فروش بوده و برای نمایشگاه الکامپ 
تنها ب��ا محصوالت ایمن��ی خود از جمل��ه آنتی ویروس 
ش��رکت   gateprotect UTMه��ای  و   Kaspersky

کرده اس��ت. وی در مورد خدمت جدید این ش��رکت در 
زمین��ه خری��د آنالین آنت��ی ویروس کسپرس��کی گفت: 
منظ��ور از خری��د آنالین، ارائه محص��ول و تحویل آن به 
صورت یک بس��ته به مشتری نیس��ت بلکه خریداران به 
صورت آنالین می توانند نرم افزار را از وب س��ایت دانلود 
کرده و بالفاصله در اختیار داش��ته باشند. متقاضیان می 
توانند با مراجعه به سایتwww.irkaspersky.com از 

این امکان استفاده کنند. 
 gateprotect های شرکت آلمانی UTM بقایی در مورد
افزود: ش��رکت تجارت الکترونیک ایرانی��ان تنها نماینده 
این ش��رکت آلمانی در خاورمیانه اس��ت و از پاکس��تان 
تا عربس��تان را از لحاظ فروش پش��تیبانی می کند. وی 
همچنین در مورد مزیت UTM های گیت پروتکت نسبت 
ب��ه بقیه رقبای حاضر در بازار گفت: بزرگترین مزیت این 
محصول سازگار بودن این UTM با مفاهیم شبکه است. 
این بدین معنی اس��ت که کاربران به راحتی می توانند با 
ای��ن محصول کار کرده و تنظیمات آن را به راحتی انجام 
دهند. این در حالی اس��ت که در سایر محصوالت مشابه 
باید متخصص آن UTM برای تنظیمات الزم اقدام کند. 

البته در این مورد اغلب کاربران ترجیح می دهند . 
در ادام��ه باریس ایار مدیر فروش ش��رکت گیت پروتکت 
در م����ورد هم��کاری خ�ود با ش��رکت ای��دکو گفت: با 
ب��ررس��ی های صورت گرفته از بازارهای مختلف منطقه 

خاورمیانه متوجه این موضوع ش��دیم که یکی از بهترین 
بازارهای موجود از لحاظ توسعه بازار و حجم مصرف بازار 
ایران بوده و با توجه به فعالیت های ایدکو، این شرکت را 

برای حضور در این بازار انتخاب کردیم.
ایار، وضعیت امنیت شبکه در ای�ران را روبه رشد دانست 
و افزود: بحث امنیت ش��بکه بحثی اس��ت که از سالیان 
قب��ل مطرح بوده اما ط�ی چند س��ال اخی��ر با توجه به 
گس��ترش اس��تفاده از ش��بکه ها و همچنین گس��ترش 
تهدیدات س��ایبری، توج�ه بیش��تری به امنیت شبکه از 
سوی سازمان ها صورت گرفت�ه است. همچنین ما قصد 
داریم در بازار خاورمیانه تبلیغات بیشت�ری داشته باشیم 
و ب��ا افزایش کان��ال فروش خود از طری�ق ایدکو س��هم 

بیشتری از فروش را از آن خود کنیم. 

مدی����ر ف��روش گی��ت پ�روت��کت در م����ورد رق�ابت 
با س��ای�ر برندهای حاض��ر در بازار اف��زود: م�ا محص�ول 
ش��ناخته ش��ده ای در بازار هس��تیم و همه متخصصان 
ش��بکه در جهان ب�رند م�ا را می شناس��ند. به نظ��ر ما 
مس��ئله مالی در درجه دوم قرارداد و اگر ش��رکت به این 
نتیجه برس��د که مشکل پروژه ای مربوط به مسایل مالی 

است قیمت ها را کاهش می دهد. 
وی در م��ورد دومی���ن حضور در الکام��پ گفت: حضور 
مردم در این نمایشگاه بس��یار چشمگیر بود و امیدواریم 

این حضور پر ثمر و مفید باشد.

خ����الص���ه ای از گفت��گ��وی درج ش���ده در روزن���ام���ه 

فن��اوران- وی��ژه ن�ام��ه نم��ایشگاه الک��ام��پ

گــزارش

با راه اندازی وب سایت irkaspersky.com توسط شرکت ایدکو ، امکان خرید آنالین محصوالت کسپرسکی فراهم شده است.

زمستان 89



7

             کلی��ک روی لین��ک ف��روش آنالی��ن

           دری�افت الیس��نس معتب��ر

         انتخ�اب ه�رک�دام از محص�والت کسپرس��کی   
    )خ�ان��گی ی���ا ش��رکت�ی( و ب�����ه ه��رتع���داد

          پ���رداخت از ط�ری��ق کارت ه��ای ب�ان�کی 
   )عض��و شب��که شت��اب(

www.irkaspersky.com مراجعه به سایت        

مسیر ناهموار تحول باید توسط خود مدیر پیموده شود. تحول مقوله ای نیست که مدیر فرمان دهد و دیگران اجرا نمایند.
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زمستان 89توان افزایی به مدیران امکان می دهد تا از دانایی، مهارت، تجربه و انگیزه همه افراد سازمان بهره برداری کنند.
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            چ�را کسپرسکي قصد ف�روش آن�الین را دارد؟

در س��ال هاي اخیر ما همگي ش��اهد پیش��رفت س��ریع 
اینترن��ت بوده ای��م و مهم تر از آن، این اس��ت که ما همه 
بخش��ي از این فرایند تاریخي مي باشیم که ما را به سمت 
عصري نوین؛ یعني »عصر دیجیتال« رهنمون مي س��ازد: 
تم��ام آنچ��ه پیش از این درب��اره ارتباط��ات، همکاري و 
خرید محصوالت مي دانس��تیم، با تغییراتي شگرف مواجه 
شده اند. براي مثال، بیش از 68 میلیون کاربر آنالین فقط 
در خاورمیان��ه وجود دارند که ش��امل بیش از 30 درصد 
جمعیت این منطقه مي ش��ود. به ع��الوه، افزون بر 300 
میلیون کاربر آنالین عرب زبان وجود دارد که مشتمل بر 
5 درصد کل جمعیت اینترنت مي ش��ود. امروزه اینترنت 
تقریبا در هر جایي یافت مي ش��ود و نمي توانید کس��ي را 
پیدا کنید که هیچ وقت درباره آن نش��نیده یا حتي یک 

بار هم از آن استفاده نکرده باشد.
اگر ده س��ال پیش کس��ي به ش��ما مي گفت که کل این 
جریان به چه س��ویي خواهد رفت، احتماال شما هیچ گاه 
ب��اور نمي کردید که چنین تعداد بي ش��ماري از مردمان 

جهان بتوانند به یک شبکه واحد متصل شوند.
ام��روزه براي بس��یاري از مردم، اینترن��ت نقش عظیمي 
در زندگ��ي روزمره ش��ان ایف��ا مي کن��د. م��ردم از آن به 
طرق مختلف��ي بهره مي برند: آن��ان از طریق آن اخبار و 
وبالگ ها را مطالعه مي کنند، فیلم س��ینمایي و تلویزیون 
تماش��ا مي کنند، با دوس��تان و خویشاوندانشان از طریق 
ش��بکه هاي اجتماعي و پس��ت الکترونیکي ارتباط برقرار 
مي نمایند، عکس ها، کلیپ ها ویدئویي و س��ایر داده های 
خویش را به اش��تراك مي گذارند و ... مهم تر از همه،  کاال 
خریداري مي کنند و خدمات مورد نیاز خود را س��فارش 
مي دهند. س��ال به سال مردم بیش��تر این کارها را انجام 
مي دهن��د و هم اینک یک کس��ب و کار الکترونیکي یک 

میلیارد دالري از این طریق پدید آمده است.
تحقیقات اخیر نش��ان مي دهند که تقریبا بیس��ت درصد 

از خریدها در سرتاس��ر جه��ان به ص��ورت برخط انجام 
مي شوند و 40 درصد دیگر خریدهاي آفالیني هستند که 

کم و بیش ناشي از خریدهاي آنالین مي باشند.
 م��ا در بخ��ش EEMEA  )اروپاي ش��رقي، خاورمیانه 
و آفریق��ا( البرات��وار کسپرس��کي براین باوری��م که این 
گس��تردگي نفوذ اینترن��ت و تج��ارت الکترونیک تداوم 
خواهد داش��ت. در عین ح��ال، مش��تریان خاورمیانه اي 
هرچه بیشتر به س��مت خرید برخط محصوالت خواهند 
رف��ت. ما نیز همین طور. ما مي خواهیم براي این مردمان 
در آنجا حاضر و آماده باش��یم. کسپرس��کي هرچه بیشتر 
و بیش��تر روي فعالیت هاي برخط سرمایه گذاري خواهد 
کرد ت��ا امکان خرید محصوالت خود را از طریق اینترنت 
براي مش��تریانش فراهم آورد. خاورمیانه منطقه وسیعي 
محس��وب مي ش��ود و هم��واره از لح��اظ در  دس��ترس 
بودن محص��والت چال��ش برانگیز بوده اس��ت. از طریق 
فروش��گاه هاي آنالین ما مي توانیم هرچه سریع تر به این 
مهم دست یابیم؛ امري که راحتي هرچه بیشتر مشتریان 

را فراهم خواهد کرد.
در س��ال 2010 آزمایشگاه کسپرسکي پیشرفت عظیمي 
به س��وي توس��عه کس��ب و کار آنالین خ��ود در منطقه 
EEMEA داش��ت. این ابتکار منتج به رش��د اندکي در 

فروش هاي آنالین ش��د. در س��ال 2011، براي نخستین 
بار، کسپرس��کي در برنامه مشارکتي خود تصمیم گرفت 
س��طوح جدیدي براي ش��رکایش معرفي کند – و البته 
ش��رکاي آنالین، تا کس��ب و کار ف��روش آنالین خود را 

تسهیل کند و تداوم بخشد. 
               مزایاي خرید محصوالت کسپرسکي به صورت 

             آنالین چیست؟

آنها در ای��ن حالت فاقد هر نوع جعب��ه فیزیکي خواهند 
بود. خرید برخط محصوالت کسپرس��کي براي مشتریان 
محاس��ن خاصي دارد. اول از همه، معتقدم مزیت اصلي، 
راحتي و س��رعت انجام خرید به این صورت اس��ت. دیگر 

نیازي به رفتن به فروش��گاه نخواهد بود. هرکسي، در هر 
زمان��ي قادر خواهد بود همان ط��ور که مقابل رایانه خود 
در منزل نشس��ته، خرید خود را انجام دهد. لذا با پش��ت 
سرنهادن 5 گام آس��ان مشتري مي تواند یک محصول را 
خریداري کند و همان موقع شروع به استفاده از آن کند. 
معموال چند دقیقه بعد از انجام پرداخت، کد فعال سازي 
و الیس��نس محصول دریافت خواهد ش��د. همچنین، در 
محیط آنالین هیچ انب��اري وجود ندارد. تمام محصوالت 
در وب س��ایت کسپرس��کي یا صفحه وب هم��کاران ما 
قابل رویت و آماده خریداري هس��تند. در ضمن محصول 
خری��داري ش��ده و به صورت برخط دانلود ش��ده، خیلي 
بروزتر از محصول خریداري ش��ده در قالب جعبه خواهد 
ب��ود. خصوصا که یک محصول مس��تلزم اصالح و تعمیر 
فوریت��ي اي باش��د، تقریب��ا انتش��ار دوباره بس��ته کامل 
جعبه ها غیر ممکن اس��ت. اما تمام بروزرس��اني هاي الزم 
را در هر ش��رایطي مي توان از وب س��ایت  بارگذاري کرد. 
عالوه براینها، کسپرس��کي گس��تره وسیعي از محصوالت 
آنالین، چون Kaspersky Password Manager و 
Kaspersky Internet Security براي استفاده 5 تا 

10 کاربر و بیشتر از اینها دارد.
همچن��ان ک��ه در مورد جعبه ه��ا نیز، براي کس��اني که 
مایلند یک کپي فیزیکي از محصول را داش��ته باشند، ما 
امکان تهیه لوح فش��رده پشتیبان را پیش بیني کرده ایم. 
و باالخ��ره آخرین )ولي نه ک��م اهمیت ترین( مورد، این 
که تعداد روش هاي پرداخت در دس��ترس براي مشتریان 
آنالین بسیار گس��ترده تر است. و ما قصد داریم در آینده 

آنها را گسترده تر هم بکنیم.
              آیا امکان خرید تمام محصوالت کسپرسکي 

              به صورت آنالین هست؟

مسلما! خریداري تمام محصوالت البراتوار کسپرسکي به 
صورت برخط میسر است. 

حتي راه حل هایي مثل برنامه مدیریت پسورد کسپرسکي 

آرام و خونسرد باشید، از اردک یاد بگیرید! اما پا بزنید و پیش بروید. 10
گفتگـو
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هستن�د که ما آنه��ا را ب�ه صورت آف�الین نمي فروشی�م. 
اغلب محصوالت ما به صورت آنالین در دسترس هستند؛ 
به اس��تثناء راه حل هاي تجاري کسپرس��کي که به روش 

سابق یعنی آفالین فروخته مي شوند. 
گذشته از این، ما محصوالتي چون KAV، KIS و Pure را به 
تعداد فراواني از کاربرانمان، به صورت آنالین خواهیم فروخت.

و حت��ي باالت����ر از آن، درح����ال حاض���ر در فک���ر 
ت�رکیب ه��اي مختلف���ي از محص��والتم�ان هس��تی�م 
)مث��ل KIS ب��ا Password Manager ی����ا KIS با 
Kaspersky KriptoStorage( ک��ه در یک بس��ته با 

هم به ف��روش برسند.
               در ایران چه شرکت هایي امکان فروش آنالین 

             محصوالت کسپرسکي را خواهند داشت؟

از هم����ان روزه��اي نخس��ت، ش����رکت ما با ش��بکه 
ش���رکاي خ��ود کار مي ک��رد. ای�ن ب��دان معن��است 
که کسپرسکي فروش مس��تقیم ندارد و هیچ گاه نداشته 
اس��ت. ای�ن راهب��رد اس��تراتژیک ما است که 13 سال 

است ب��رآن پایبندی��م. 
کسپرس��کي به عنوان یک ش��رکت چند ملیتي زنجیره 
گس��ترده اي از شرکا در سرتاس��ر جهان و البته در حوزه 
خاورمیانه دارد. در اینجا ما چندین ش��ریک معتبر داریم 
که مراقب ف��روش ما در کش��ورهاي خاورمیانه از جمله 

فعالیت هاي فروش در ایران هستند. 
ب���راي خری����د در ای�ران م��ی توانی�د ب�ه وب س��ایت 

www.irkaspersky.com مراجعه فرمایید.

                    تفاوت هاي خری�داري محصوالت کسپرسکي از
                  فروشگاه هاي معمولي و فروشگاه هاي الکترونیکي چیست؟

تفاوت هاي بسیاري وجود دارد. هنگام خرید آنالین هیچ 
خبري از جعبه نیست. مشتري کلید فعال سازي الیسنس 
را از طری��ق ایمیل یا یک رابط وبي ایمن دریافت مي کند 
و الزم اس��ت که خود نرم افزار را از وب سایت دانلود کند. 

در حالي که در یک فروشگاه معمولي، خریدار یک جعبه 
با محصول داخلش که روي DVD رایت ش��ده، به عالوه 
یک کلید الیسنس که روي اسکرچ کارت یا کاغذ خاصي 

چاپ شده، دریافت مي کند.
همچنین روال خریداري برخط اتوماتیک و ایمن اس��ت، 
لذا تقریبا امکان استفاده از کارت اعتباري مشتري توسط 

فردي دیگر محال است.
 ام��ا برخ��الف فروش��گاه هاي الکترونیکي، در فروش��گاه  
عادي، حی��ن تراکنش، نوار مغناطیس��ي کارت اعتباري 
ممکن است به راحتي کپي شود یا مي توان بارها از کارت 

استفاده کرد.
آی��ا امکان تجدی�د اعتبار الیسنس هن�گام   
                  خریداري از سایت آنالین کسپرسکي وجود 
         دارد؟ آیا امکان این کار حتي در صورتي که خریداران 
           قب�ال به صورت جعبه اي محصول را خریده باشند، نیز هست؟

مسئله بسیار مهمي است که درك کنیم هیچ فرقي بین 
محصوالتي که در جعبه فروخته مي ش��وند و محصوالت 
فروخت��ه ش��ده به ص��ورت آنالین و دانلود ش��ده از وب 

سایت، وجود ندارد. 
تفاوت در نحوه تحویل محصول اس��ت. و مش��تریاني که 
محص��ول را از این یا آن راه مي خرن��د، قادر خواهند بود 
محصول خود را از طریق وب سایت کسپرسکي یا صفحه 

وب همکاران ما تجدید اعتبار کنند.
                   کسپرسکي قیمت ه�اي خاصي براي طبقه بندي ه�اي                          
                 مختلف و مشت�ریان بخش دولتي دارد. آیا امکان 
           استف�اده از ای�ن قیمت گ�ذاري خاص در کسپ�رسکي 

        آنالین هم وجود دارد؟

در ح��ال حاض��ر م��ا فق��ط یک فهرس��ت قیم��ت براي 
محصوالت مشتریان داریم.

 اما در خصوص قیمت هاي خاص محصوالت شرکتي، این 
کار همچنان به صورت آفالین صورت مي گیرد.

              مسئ��ولی�ت امنی��ت پ�رداخ�ت الکترونی�ک و 
               کدهاي فعال سازي از طریق وب بر عهده کیست؟

ما در آزمایش��گاه کسپرسکي، به عنوان بخشي از صنعت 
امنیت IT، مسئولیت خاصي روي دوش خود و شرکایمان 
احساس مي کنیم و سعي مي کنیم براي مشتریان بهترین 
و ایمن ترین فرایند پرداخت الکترونیک و تحویل کلید را 
 e-payment فراهم آوریم. ما در خصوص تراکنش هاي
و تحوی��ل کدهاي فعال س��ازي قوانی��ن محکمی داریم. 
اگرچه ش��رکاي ما نیز در خصوص امنیت فروش��گاه هاي 
الکترونیکي خود مس��ئولند، کسپرسکي سعي مي کند به 
آنان براي ایجاد باالترین سطح امنیتي ممکن کمک کند. 
همچنین ما به طورمرتب بر وب س��ایت هاي کسپرسکي 
از نظر امکان وجود تهدیدها و آس��یب پذیري هاي ممکن، 
نظارت داریم. و مهم تر از همه، ما فقط با مجرب ترین ارائه 
دهن��دگان خدمات تجارت الکترونیک در این صنعت کار 
مي کنیم؛ آنهایي که از پیشرفته ترین فناوري هاي امنیتي 
براي محافظت از اطالعات حس��اس و شخصي خریداران، 

بهره مي برند.
               آی�ا ب�راي مشت�ری�اني که محص�ول اشتب�اه 
                خری�داري کرده باشند، راه ح�لي وجود دارد؟ 
          آی��ا امکان تغیی�ر محص��ول در مح�دوده زم�ان�ي 

          خاصي وجود دارد؟

البته! هدف اصل��ي ما برآورده کردن نیازهاي مش��تریان 
است و بدین منظور، مشابه سایر مناطق، از شیوه مشابهي 
استفاده مي کنیم. تمام محصوالتي که به اشتباه خریداري 
شده باش��ند، 30 روز )از روز خریداري( گارانتي استرداد 
وجه دارند. پس از آن مش��تري مي توان��د محصول مورد 
نظ��ر خود را مجددا س��فارش ده��د؛ کاري که به صورت 
آنالین س��هل و ساده است. در آتیه نزدیک، امکان ارتقای 
محص��والت خریداري ش��ده نیز براي مش��تریاني که به 
قابلیت هاي بیشتري نیاز داشته باشند، فراهم خواهد شد.

11مثبت اندیشان نتیجه می گیرند، چون از دشواری ها نمی هراسند.
گفتگـو
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موسس��ه پژوهشی گارتنر، پیشرو در زمینه مشاوره 
و تحقیقات بازار IT، با تهیه فهرست مربع جادویي 
خ��ود، تصوی��ري از ارائ��ه کنندگان خ��اص کاال و 

خدمات امنیتی به دست می دهد.
در گزارش��ي که جان پس��کاتوره و باب والدر براي 
گارتن��ر در  22 اکتبر 2010 منتش��ر کرده اند، 13 
ارائه دهنده راه حل هاي مدیریت یکپارچه تهدیدها 
در »مرب��ع جادویي مدیری��ت یکپارچه تهدیدهاي 

2010« جاي گرفته اند.
براس��اس گ��زارش گارتن��ر »گرچ��ه بس��یاري از 
محصوالت موجود در بازار مثل چاقوي سوئیس��ي 
هم��ه کاره به نظر مي رس��ند و تقریب��ا هر کارایي 
امنیت��ي ش��بکه اي ممک��ن در آنها ملحوظ ش��ده 
اس��ت، در گفتگو با مش��تریان گارتنر و در مراجعه 
ب��ه منابع مربوط به مش��تریاني ک��ه از محصوالت 
اس��تفاده مي کنند، تحلیل گران موسسه، مهمترین 
کنترل هاي امنیتي را که باید باشند، به این ترتیب، 

یافته اند:
      کارآیي ه��اي دیواره آتش��ین ثابت ش��بکه اي 

استاندارد
      پش��تیباني از دسترس��ي راه دور و 

VPN سایت به سایت 

      کارآیي ه��اي گی��ت وي امنیتي وب 
 )URL ضد بدافزار و فیلترینگ محتوا و(
جلوگیري از نفوذ ش��بکه اي؛ یا تمرکز بر 
مسدود کردن حمالت علیه کامپیوترها و 

سرورهاي ویندوزي معمولي.
گارتنر فقط شرکت هایي را در زمره مربع 
جادویي خ��ود قرار مي ده��د که ضوابط 
م��ورد نظرش را برآورده کند؛ که ش��امل 
ی��ک س��طح حداقلي از درآمد س��االنه و 
منابع خری��دار فعال و نیز فعالیت در حد 
الزم، مي ش��ود. در گزارش UTM فعلي، 

ش��مول شرکت گیت پروتکت بر مبناي توانایي آن 
براي اجرا و کمال دیدگاه آن بوده است.

رابطه کاربري گرافیکي ش��رکت گیت پروتکت در 
بازار UTM منحصر به فرد است و نمایي فرایند گرا 
از اصول فایروال پیش��رفته در دسکتاپ ها به دست 
مي دهد؛ برخالف س��اختارهاي جدول محوري که 

در راه حل های رقیبان آن متداول است.
با اس��تفاده از آیکون هایي که معرف کامپوننت هاي 
ش��بکه اس��ت، مدیر ش��بکه مي تواند به مجوزها و 
جری��ان داده های ش��رکت؛ به س��ادگي و صرفا با 
گرفتن و کش��یدن آنها، دسترس��ي داشته باشد. با 
 Configuration اتم��ام تنظیم��ات، داده ها ب��ه
Engine محصول فرس��تاده مي ش��ود که در آنجا 

این موتور تنظیمات را بررسي مي کند و نماي کلي 
گرافیک��ي را به قوانین )rules( ش��بکه ای واقعي 

تبدیل مي کند.
دنی��س مونر، مدی��ر عامل گیت پروتک��ت در این 
خص��وص مي گوید:» ما از حضور در تحقیق گارتنر 
)که بین المللي محس��وب مي ش��ود( و قرار گرفتن 

نامم��ان در کنار س��ایر نقش آفرین��ان بزرگ این 
عرصه، بسیار مفتخریم. 

ما ق��رار گرفتن م��ان در مربع جادوی��ي UTM را 
مدیون شناس��ایي راهبرد منحصر ب��ه فرد خود با 
فناوري eGUI در این ح��وزه، مي دانیم. معتقدیم 
شمول در مربع جادویي، ویژگي ابداعي این راهبرد 

را اثبات مي کند. 
کاري ک��ه ما مي کنیم، این اس��ت ک��ه چالش هاي 
پیش روي مش��تریانمان را مي فهمیم و به طریقي 
هدف من��د از آنان پش��تیباني مي کنیم ت��ا بتوانند 

فرایندهاي خود را بهینه سازند.
هر س��اله مرب��ع جادویي گارتنر ب��ه منزله محکي 
کلی��دي از ب��ازار ب��راي مش��تریان بالق��وه اي که 
راه حل ه��اي م��ا را بررس��ي مي کنند، محس��وب 
مي ش��ود. ما معتقدیم قابلیت ها و امکانات جدیدي 
که طي چند ماه آینده منتش��ر خواهیم کرد، مهر 
 UTM تایی��دي بر اهمی��ت روزافزون م��ا در بازار

خواهد بود.
ب��ه گزارش گارتنر »در س��ال 2009 ب��ازار جهاني 
UTM حدودا 5/1 میلیارد دالر ارزش داشته است. 

که ای��ن امر با توجه به پیش بیني گارتنر 
در خصوص رش��د 25درصدي در س��ال 
2007 و پیش گوی��ي نرخ رش��د مرکب 
ساالنه 20 تا 25 درصدي تا سال 2012 

است.« 
همچنی��ن » تهدیدها نیز به رش��د خود 
ادامه خواهند داد و اس��تلزامات ممیزي 
و رگوالتوري کسب و کارهاي متوسط را 
وادار خواهد کرد به امکانات پیشرفته تري 

روي بیاورند. 
ام��ا ما فک��ر مي کنی��م تا س��ال 2012 
تغیی��رات بزرگ��ي در این س��ناریوها رخ 

بدهد.« 
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فوریت زمان را دقیقًا با تاریخ و ساعت مشخص کنید.



فرهود صادقی، مسئول برگزاری دوره های آموزشی 
کسپرسکی تاکنون موفق به برگزاری متوالی چهل 
دوره آموزشی در شرکت ایدگو گردیده و استقبال 

کاربران را بسیار خوب توصیف می کند. 
اهم مطالب�ی که در این دوره ه�ا آموزش داده می 
شوند، بر اساس سیالبس البراتوار کسپرسکی بوده 

که صادقی آن ها را اینگونه ذکر می کند:

معرف��ی بخش ه��ای اصل��ی محصول  	•
خریداری شده توسط کاربر

آم��وزش نصب کنس��ول آنتی ویروس  	•
ب����ر روی س��رور در ح�ال��ت اختص��اص س��ازی 
ش��ده. )به دلیل نیاز برخی از مش��تریان در تغییر 

پارامترهای نصب(
معرفی کنسول آنتی ویروس و توضیح  	•
قس��مت های مختل��ف از جمله تغییر در س��اختار 

کنسول.
آموزش نح��وه نص��ب آنت�ی وی�روس  	•
ب��ر روی کالینت ها به صورت دس��تی و از راه دور. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت که کسپرس��کی امکانی فراهم 
کرده اس��ت که بتوانید عالوه بر نص��ب از راه دور، 
فای��ل اجرایی ویزاردی آماده کنید که خود کاربران 
)در ش��بکه ه��ای workgroup( بتوانند نصب را 

انجام دهند.
آموزش نحوه کنترل آنتی ویروس های  	•

نصب شده بر روی کالینت ها توسط کنسول.

آمـوزش در ایـدکو، جـدی و مستمـر است.

شرکت ای�دکو در ادام�ه سیاست ه�ای مشتری محور خود و در جهت ارتقای سطح دانش مشتری�ان خ��ود، هر هفت�ه اق��دام به برگزاری 
دوره ه��ای آموزشی کار با ن�رم افزاره�ای کسپرسکی می نم�اید. ای�ن دوره ه��ا ب�ه طور منظم در دو روز هفته و بر اساس مفاد آموزشی 
الب��رات���وار کسپ�رس��کی ب��رگزار می گ��ردد و ب��ه کس��انی که موفق به گذران��دن دوره می شوند، گواهینامه معتب��ر اعطا می گردد.

وی عل��ت اصل���ی ب��رگ��زاری ای��ن دوره ه��ا 
را آش��ن��ایی بیش��ت�ر مش��ت�ریان ب��ا محی��ط 
و  کسپ��رس��کی  وی����روس  آنت��ی  کنس���ول 
توانبخش���ی کارب��ران و مدیران ش��بکه ها ذکر 

می کند. 
تجربه کاری شرکت ایدکو به عنوان قدیمی ترین 
نماینده فروش محصوالت کسپرس��کی در ایران 
نش��ان می دهد ک��ه درصد باالیی از مش��کالت 
مدیران ش��بکه ها ب��ا آنتی ویروس کسپرس��کی 

به علت عدم تنظیم صحی��ح کنس��ول مدیریتی 
کسپ��رسکی می ب��اشد.

نکت��ه قاب��ل ذک��ر دی�گر ای��ن ک��ه ت��اکن�ون 
بی���ش از 350 نف���ر از مدی���ران و کارب���ران 
س��ازم��ان های���ی ک��ه از ش��رکت ای���دک��و 
مح�ص����والت الب���رات�����وار کسپرس��ک��ی را 
خری��داری کرده ان��د، در این کالس ها آموزش 
دی��ده اند که حدود 200 س��ازمان و ش��رکت را 

ش��امل می گردند.

گــزارش
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13 مغرور بودن به دانش خود، بدترین نوع جهالت است.
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 Honey net Project  پروژه بین المللی هانی نت یا
یک سازمان تحقیقاتی بین المللی و غیرانتفاعی است 
که در جهت کمک به بهبود امنیت اینترنت در س��ال 

1999 و توسط Lance Spitzner تأسیس شد.
chapter ها یا زیرمجموعه های این پروژه در سراسر 
دنیا گس��ترده ش��ده اند و به طور کلی از با استفاده از 

راهکارهای زیر اهداف پروژه را محقق می سازند.
     آگاه��ی )Awareness(: از طری��ق ای��ن پروژه، 
آگاهی از تهدیدات و آسیب پذیری هایی که امروزه در 
اینترنت وجود دارند، افزایش پیدا می کند. بسیاری از 
افراد و سازمان ها نمی دانند که هدف حمالت هستند 
و همچنین متوجه نمی ش��وند که چه کس��ی به آنها 
حمله کرده، چگونه و چرا؟ این پروژه اطالعات مذکور 
را ب��ه منظور افزایش آگاه��ی و در نتیجه، اقدام برای 

کاهش این تهدیدات فراهم می کند.
     اطالع��ات )Information(: اطالع��ات و جزئیات 
بیش��تری در اختیار افرادی ک��ه از این تهدیدات آگاه 
ش��ده اند قرار می گیرد تا بهتر بتوانن��د اقدام به امن 
س��ازی منابع خود کنند. به ص��ورت کلی اطالعات در 
مورد هکرها به ابزارهای مورد اس��تفاده آن ها محدود 
می ش��ود. اطالعات بسیار مهم دیگری از قبیل انگیزه 
آنه��ا در حمالت، زمان حمالت هکرها به سیس��تم و 
فعالی��ت های آنها در زم��ان نفوذ و بعد از نفوذ به یک 

سیستم در این پروژه تهیه می شود. 
    ابزاره��ا )Tools(: ب��رای س��ازمان هایی که تمایل 
دارن��د تحقیقات را در مورد تهدیدات س��ایبری ادامه 
دهند، ابزارها و تکنیک هایی که در این پروژه توس��عه 
یافته ان��د، در اختی��ار آنها قرار می گیرد. بس��یاری از 
این ابزاره��ا در بخش پروژه های س��ایت هانی نت در 
دس��ت�رس هس��تند. ب�رای مث�ال م�ی ت����وان ب���ه 
 CaptureBAT، Google Hack Honey Pot،

Honeyd و Tracker اشاره کرد. در ادامه برخی از 

ابزارهای مذکور شرح داده خواهند شد.

برخی ابزارهای ارائه شده در پروژه 
بین المللی هانی نت

Capture BAT
 ای��ن یک ابزار تحلیل رفتار برنامه های کاربردی طراحی ش��ده برای 
سیستم عامل های خانواده Win 32 است. این ابزار قادر است وضعیت 
سیستم را در زمان اجرای یک نرم افزار و پردازش فایل ها نظارت کند 
که این موضوع به تحلیلگر حتی در صورت عدم وجود کد منبع، دیدی 
در مورد چگونگی عملکرد نرم افزار می دهد. Capture BAT تغییرات 
وضعیت را در س��طح پایین هسته سیستم عامل نظاره می کند و 
 win 32 می تواند به راحتی در نسخه های مختلف سیستم عامل های
مورد اس��تفاده قرار گیرد. این نرم افزار توسط Christian Seifert از 
زیر مجموعه NZ پروژه هانی نت، ایجاد شده و نگهداری می شود. برای 

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

Capture-HPC
ای��ن ابزار یک چارچوب کالینت ب��رای هانی پات های با تعامل باال 
اس��ت. ابزار Capture-HPC س��رورهای خرابکار را به وس��یله 
تعامل با س��رورهای مظنون به خرابکاری با استفاده از یک ماشین 
مجازی اختصاصی و مشاهده تغییر وضعیت های غیر مجاز در آن، 
شناسایی می کند. این ابزار در زیرگروه نیوزلند طراحی شده است. 

برای دریافت این ابزار به آدرس 3 مراجعه نمایید.
 

ه���ان�یپ��ات   High Interaction
Analysis Toolkit –HIHAT

 این ابزار برنامه های کاربردی PHP را به هانی پات های با تعامل باال 
منتقل می کند. این ابزار دارای یک واسط کاربر گرافیکی است که 
به صورت بصری پروسه نظارت هانی پات و تحلیل داده های به دست 

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

Honeysnap
 این ابزار اصلی برای استخراج و تحلیل داده های از فایل های 
pcap که شامل ارتباطات IRC هم می شود، است و توسط 

زیرگروه انگلس��تان طراحی ش��ده و نگهداری می ش��ود. در 

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

Honeywall CDROM
 ای��ن ابزار، اساس��ی ترین ابزار تعامل ب��االی پروژه هانی نت 
برای گیرانداختن، کنترل و تحلیل حمالت اس��ت. البته این 
ابزار دارای یک معماری است که به شما اجازه می دهد هم 
هانی پات ه��ای با تعامل پایین و ه��م هانی پات های با تعامل 
باال را راه اندازی کنید، اما اساساً برای هانی پات های با تعامل 

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

PicViz - Data Visualization Tool
 یک پالتر موازی اس��ت که می توان��د اطالعات را از ورودی 
 tcpdump، syslog، iptables ه��ای مختل��ف همچ��ون
logs، apache logs و غیره بگیرد و آن را به صورت بصری 

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

برای دریافت این ابزار به آدرس 7 مراجعه نمایید.
 

Sebek
یک ماژول هس��ته است که بر روی هانی پات های با تعامل باال 
برای جمع آوری گسترده اطالعات، نصب می شود. این ابزار به 
مدیران ش��بکه اجازه می دهد اطالعات فعالیت هایی همچون 
ضربات صفحه کلید کاربران را حتی در محیط های رمزنگاری 
شده، جمع آوری کنند. این ابزار در نشانی 8 قابل دریافت است.

 
Tracker

 این ابزار تش��خیص فعالیت ه�ای غی�ر عادی DNS را تس��هی�ل 
می کند. ابزار مذکور دامنه هایی را پیدا می کند که در مدت زمان 
کوتاهی به IP های زیادی نگاشت می شوند، سپس شروع به دنبال 
کردن نگاش��ت ه�ای hostname à IP می کن�د ت�ا زمان�ی که 
ی���ا hostname دیگر جواب ندهد و ی��ا کاربر عملیات را متوقف 
س��ازد. لطفا برای دریافت ابزارهایی که در متن ذکر ش��ده است به 
نسخه آنالین این مقاله در نشانی www.iedco.ir مراجعه نمایید.
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