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 حفاظت آًتی ٍیزٍسی
Antivirus protection  

 
  ِاضافِ شذى هجوَعKSN   تزای اعتثارسٌجی فایلْا ٍ ٍب

 سایت ّا

 تْثَد تخشی آلَدگی سدایی فعال 

 کٌتزل راُ اًذاسی تزًاهِ ّا
Application startup control  

 
  اس ایي کاهپًٌَت تزای قثَل یا تلَک کزدى رٍل ّا تز اساس ًظز

هذیز استفادُ هی شَد. رٍل ّا  تز اساس دستِ تٌذی ًزم 

افشارّای تَسعِ یافتِ تَسط التزاتَار کسپزسکی  ٍ یا شزایط 

تعییي شذُ تَسط هذیز شثکِ تعییي هی شًَذ.رٍل ّا هی 

گزٍّْای کارتزیی کِ در اکتیَ تَاًٌذ تز اساس کارتزّا ٍ یا 

 دایزکتَری هَجَد هی تاشٌذ ، تٌظین شَد.

 کٌتزل فعالیت تزًاهِ ّا
Application activity control  

 
  ایي کاهپًٌَت تستِ تِ سطح تْذیذ ٍ اعتثار ًزم افشار هشخص

 شذُ در آسهایشگاُ سپزسکی ، آى را هی تَاًذ تلَک ًوایذ.

 هاًیتَر کزدى آسیة پذیزی
Vulnerability monitor  

 
  ایي کاهپًٌَت آسیة پذیزی تزًاهِ ّای ًصة شذُ ٍ یا در حال

 اجزا را تشخیص هی دّذ.

 کٌتزل ٍب
Web control 

 

 
  کٌتزل کزدى ٍب سایت ّا تز اساس رٍل ّا. سطح دستزسی هی

تَاًذ تز اساس دستِ تٌذی ّای هطالة ٍب، اًَاع دادُ ٍ ٍب 

هی تَاًٌذ تز اساس کارتزّا ٍ یا آدرس ّا تاشذ. رٍل ّا 

گزٍّْای کارتزیی کِ در اکتیَ دایزکتَری هَجَد هی تاشٌذ ، 

 تٌظین شَد.

کٌتزل دستگاّْای سخت 

 افشاری
Device control 

 

 
  تَسعِ لیست پشتیثاًی اس درگاّْا ٍ اًَاع دستگاّْای سخت

 افشاری

 استفادُ اس سزیال دستگاّْای سخت افشاری 

  سخت افشاری تز اساس سطح خَاًذى ، ًَشتي کٌتزل دستزسی

 ٍ دیذى درخت ّای پَشِ ّا

 سهاًثٌذی 

 هجوَعِ اکتیَ دایزکتَری 

 فایزٍال
Firewall  

 
  ٍ ایي کاهپًٌَت اجاسُ کٌتزل تزافیک ٍرٍدی ٍ خزٍجی پَرت ّا

 را هی دّذ  آی پی آدرس ّا ٍ تزًاهِ ّا

 حوالت شثکِ ای شٌاسایی
IDS (Intrusion Detection System)  

 
 اضافِ کزدى قاتلیت آی پی ّای استثٌا 



 
 

 

 دفاع تالدرًگ
Proactive defense  

 
 : Proactive defenseتْثَد تخشی تکٌَلَصی 

 System watcher  گشارش گیزی فعالیت ًزم افشارّا را فزاّن

 هی آٍرد.

  سیستن دفاعیBSS  ِتا استفادُ اس پایگاُ دادُ اهضاّای قاتل ت

 رٍس شذى رفتارّای آلَدُ را تشخیص هی دّذ.

  فعالیت ّای آلَدُ در ٌّگام آلَدگی سدایی هی تَاًذ تِ حالت

 قثل تزگزدد.

IRC, Mail.ru, AIM protocols 
support  
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Administration via Kaspersky 
Administration Kit 8 
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