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 ضشکر هٌْذسی صسیي ًگاساى آسیا

مشخصات، شرح بروشىر معرفی نرم افسار و 

 امکانات و قابلیت ها

 

 کنترل اینترنترنم افزار وب نما، 



ٍب ًوا، هشٍس اهي، سشیع ٍ 

 قاتل کٌسشل ایٌسشًر
 ٍب ًوا

 

 :هقذهِ

حفاظر اص اطالعاذ ساصهاًی، کٌسشل هثادی خشٍجی اطالعاذ، کٌسشل فعالیر اضخاظ دس هحیط ّایی کِ اهکاى 

ًطر اطالعاذ دس آًْا ٍجَد داسد، اص تیي تشدى اهکاى جاسَسی اطالعاذ، ّوَاسُ یکی اص هطکالذ ٍ دغذغِ ّای 

 . ٍاحذ ّای حشاسر ساصهاى ّا ٍ هذیشیر ضشکر ّا هی تاضذ

ًشم افضاسی اسر کِ زواهی هطکالذ هزکَس سا، تِ طَس کاهل تش طشف هی ًوایذ، ایي ًشم افضاس اهکاى  ٍب ًوا

هطاّذُ زواهی فعالیر ّای کاستشاى سا دس هحیط ایٌسشًر تِ ٍاحذ حشاسر یا هذیشیر ضشکر هی دّذ ٍ تا قطع 

دسسشسی زواهی ًشم افضاسّا تِ ایٌسشًر، اهکاى ًطر اطالعاذ ساصهاى زَسط ًـشم افضاسّای جاسَسی سا، تِ 

 . غَسذ کاهل اص هیاى هی تشد

ایي ًشم افضاس دس صهاًی کِ کاستش، یک غفحِ ایٌسشًسی سا هطاّذُ هی ًوایذ، عکسی اص غفحِ هاًیسَس کاستش هیگیشد 

هذیش هی زَاًذ دس ّش . ٍ تِ ّوشاُ آدسس غفحِ ایٌسشًسی ٍ زاسیخ ٍ صهاى هطاّذُ، رخیشُ ٍ تایگاًی هی ًوایذ

 .صهاى، عکس ّای گشفسِ ضذُ سا هطاّذُ ٍ گضاسش کاسکشد یک ضخع سا تِ غَسذ کاهل زْیِ ٍ چاج ًوایذ

ایي ًشم افضاس دسسشسی زواهی تشًاهِ ّا سا تِ غَسذ کاهل تِ ایٌسشًر هسذٍد هی ًوایذ ٍ اهٌیر تسیاس تاالیی سا دس 

خس اص ًػة تشًاهِ ّیچ ًشم افضاس دیگشی هثل ایٌسشًر اکسدلشس یا ًـشم افضاس ). ضثکِ ساصهاى ایجاد هی ًوایذ

 (جاسَسی ًوی زَاًٌذ تِ ایٌسشًر هسػل ضًَذ

هذیش هی زَاًذ لیسسی اص سایر ّای ایٌسشًسی هجاص سا تشای کاستشاى زعشیف ًوایذ ٍ ایي ًشم افضاس اص تاصضذى ٍ 

.  هطاّذُ ضذى سایش غفحاذ ایٌسشًسی زَسط کاستشاى، جلَگیشی تِ عول هی آٍسد

دس ساعازی تِ غیش  (2 الی 12هثال ساعر )هذیش هی زَاًذ صهاى هجاص اسسفادُ اص ایٌسشًر سا دس سیسسن زعشیف ًوایذ 

تشای ّش کاستش هی زَاى هحذٍدیر اسسفادُ اص . ساعاذ هطخع ضذُ کاستشاى ًوی زَاًٌذ اص ایٌسشًر اسسفادُ کٌٌذ

ًشم افضاس خس اص خش ضذى سقف صهاى  ( ساعر دس ها20ُهثال ّش کاستش ). سٍص هطخع ًوَد/ّفسِ/ایٌسشًر دس ّش هاُ

ّوچٌیي هی زَاى اص هیضاى اسسفادُ . اسسفادُ یک کاستش ، اجاصُ دسسشسی تِ ایٌسشًر سا تِ آى کاستش ًوی دّذ

. (هثال گضاسش هیضاى اسسفادُ ّش کاستش دس طَی یک هاُ)کاستشاى دس هحذٍدُ صهاًی هَسد ًظش، گضاسش زْیِ ًوَد 

  . دس اداهِ، تِ ضشح تیطسش اهکاًاذ ٍ قاتلیسْای ایي ًشم افضاس خشداخسِ هی ضَد



ٍب ًوا، هشٍس اهي، سشیع ٍ 

 قاتل کٌسشل ایٌسشًر
 ٍب ًوا

 

 :هعشفی اجوالی ًشم افضاس ٍب ًوا

ایي . ٍب ًوا یک هشٍسگش ایٌسشًر اسر کِ غفحاذ ایٌسشًسی سا خس اص کٌسشل دسسشسی، تشای کاستش ًوایص هیذّذ

هذیشیر ٍ . تشًاهِ خس اص ًػة ٍ ساُ اًذاصی تش سٍی ضثکِ، دسسشسی کلیِ ًشم افضاسّا سا تِ ایٌسشًر قطع هی ًوایذ

کٌسشل هیضاى اسسفادُ کاستشاى اص ایٌسشًر ٍ گضاسش گیشی اص هیضاى اسسفادُ کاستشاى دس هحذٍدُ صهاًی هَسد ًظش 

زػَیشتشداسی اص فعالیر کاستشاى ٌّگام هطاّذُ غفحاذ ٍب ٍ ثثر ٍ . اص دیگش زَاًایی ّای ایي ًشم افضاس اسر

تایگاًی زواهی فعالیر ّای کاستشاى دس ایٌسشًر، کٌسشل دسسشسی کاستشاى تِ سایر ّای زعشیف ضذُ زَسط هذیش، 

کٌسشل ًشم افضاسّای دس حال اجشا دس ٌّگام اسسفادُ کاستش اص ایٌسشًر، ًیض اص سایش قاتلیر ّای ایي ًشم افضاس 

 (هذیش سیسسن هی زَاًذ ایي اهکاى سا غیش فعال ًوایذ).هیثاضذ

 زػَیش غفحِ اغلی ًشم افضاس خس اص اجشا تش سٍی سایاًِ کاستشاى 

 



ٍب ًوا، هشٍس اهي، سشیع ٍ 

 قاتل کٌسشل ایٌسشًر
 ٍب ًوا

 
 

 قادس اسر دس لحظِ هطاّذُ سایر زَسط کاستش، اص غفحِ هاًیسَس آى کاستش، تا کیفیر تاال ٍب ًوا

عکس هزکَس تِ غَسذ خَدکاس دس سَاتق ّش کاستش ثثر هی ضَد ٍ هذیش هی زَاًذ دس ّش صهاًی . عکسثشداسی ًوایذ

دس )"آدسس خیوایص ضذُ"ّوچٌیي تا کلیک تش سٍی سسَى .  فقط تا صدى یک کلیذ، عکس هزکَس سا هطاّذُ ًوایذ

 .غفحِ ایٌسشًسی سا، کِ کاستش دس حال هطاّذُ آى تَدُ، تشای هذیش تاص هی ضَد (عکس صیش قاتل هطاّذُ اسر

  قسور صیش، زواهی آدسس ّایی سا کِ زواهی کاستشاى دس خٌج دقیقِ اخیش هطاّذُ ًوَدُ اًذ، تشای هذیش

زػَیشی اص  (کِ دس عکس هطخع ضذُ اسر" )زػَیش"هذیش هی زَاًذ تا کلیک تش سٍی . ًوایص هی دّذ

  .هاًیسَس کاستشکِ دس حال هطاّذُ سایر اسر سا تثیٌذ

 

  



ٍب ًوا، هشٍس اهي، سشیع ٍ 

 قاتل کٌسشل ایٌسشًر
 ٍب ًوا

 
  قسور صیش، زواهی آدسس ّایی سا کِ کاستشاى دس فاغلِ تیي دٍ زاسیخ هطاّذُ ًوَدُ اًذ سا تشای هذیش

زػَیشی سا کِ اص هاًیسَس کاستش  دس صهاى " زػَیش"هذیش هی زَاًذ تا کلیک تش سٍی . ًوایص هی دّذ

 .هطاّذُ سایر تشداضسِ ضذُ اسر، سا تثیٌذ

 

 

  



ٍب ًوا، هشٍس اهي، سشیع ٍ 

 قاتل کٌسشل ایٌسشًر
 ٍب ًوا

 
  کِ دس تاال ضشح دادُ ضذ، زػَیشی هاًٌذ زػَیش صیش سا هطاّذُ "ًوایص"هذیش خس اص کلیک ًوَدى کلیذ 

کاستشی کِ فعالیر اٍ زَسط هذیش دس دسر تشسسی اسر، دس حال جسسجَ کلوِ ًشم افضاس دس . هیٌوایذ

 عکس غفحِ هاًیسَس اٍ سا تا کیفیسی تسیاس صیاد، تشداضسِ، ضثط ٍ رخیشُ ٍب ًواسایر گَگل تَدُ اسر کِ 

 :ًوَدُ اسر ٍ آى سا تشای هطاّذُ هذیش، ًوایص دادُ اسر

 

  



ٍب ًوا، هشٍس اهي، سشیع ٍ 

 قاتل کٌسشل ایٌسشًر
 ٍب ًوا

 

 :گَضِ ای اص سایش اهکاًاذ ٍ قاتلیر ّا

 داسای سَسس ایشاًی ٍ زَلیذ ضذُ دس داخل کطَس 

 داسای زواهی اهکاًاذ کلیذی سایش هشٍسگشّای هَجَد 

 اهکاى زعشیف لیسر سایسْای هجاص تشای ّش گشٍُ کاستشی 

  ّش گًَِ فیلسش ضکي دس ضثکِ ساصهاىحزف اهکاى اسسفادُ اص 

 اهکاى زعییي غفحِ خاًگی زواهی کاستشاى تِ غَسذ هسوشکض 

  ّواٌّگی کاهل تا دیَاس آزص(Firewall) جْر عثَس اص آى 

 اهکاى زعشیف کاستش هْواى ٍ لیسر سایر ّای هجاص تشای ٍی 

  (حسی ٍیٌذٍص)قطع دسسشسی زواهی ًشم افضاسّا  تِ ایٌسشًر 

 کاستشی آساى ٍ ظاّشی ضثیِ سایش هشٍسگشّا جْر ساحسی کاستشاى 

 اهکاى زعشیف ساعر هجاص تشای اسسفادُ اص ایٌسشًر زَسط هذیش سیسسن 

  (چر )اص تیي تشدى اهکاى اسسفادُ اص ًشم افضاسّا ٍ غفحاذ گح ایٌسشًسی 

  گضاسش گیشی اص هیضاى اسسفادُ کاستشاى اص ایٌسشًر دس یک هحذٍدُ صهاًی 

  ِساهاًِ تشٍصسساًی خَدکاس تشًاهِ دس زواهی سایاًِ ّای ًػة ضذُ دس ضثک 

 هذیشیر کاستشاى تا اسسفادُ اص زعشیف کاستش ٍ زخػیع گشٍُ کاستشی تِ آًْا 

 جلَگیشی اص دسسشسی کاستش تِ سایسْایی کِ دس لیسر سایر ّای هجاص ًیسسٌذ 

  (تش خالف سٍش ّای قذیوی فیلسشیٌگ  )عذم ٍجَد ّیچ گًَِ کاّص دس سشعر 

 اهکاى زعشیف سقف صهاى اسسفادُ اص ایٌسشًر تشای ّش کاستش دس ّش هاُ، ّفسِ یا سٍص 

  تشای کاستشاى خاظ"تاص ًوَدى زواهی غفحاذ ٍب تذٍى کٌسشل"اعطای دسسشسی  

 اص تیي تشدى کاهل اهکاى جاسَسی ٍ اسسال اطالعاذ اص طشیق ًشم افضاسّای جاسَسی 

 عذم زحویل فطاس کاسی تِ سشٍس تشًاهِ، زَسط ساهاًِ جذیذ ٍ خیطشفسِ فیلسشیٌگ داخلی 

 ساصگاسی کاهل تا ساخساس سایر ّای ایشاًی ٍ خاسجی جْر ًوایص غحیح غفحاذ ایٌسشًسی 

 عکس تشداسی اص غفحِ هاًیسَس کاستش دسسر دس صهاى هطاّذُ یک سایر تا کیفیر تسیاس صیاد 

  رخیشُ ٍ آسضیـَ زواهی فعالیر ّای کاستشاى دس ایٌسشًر ٍ زػَیش تشداضسِ ضذُ اص هاًیسَسآًْا 

  جلَگیشی اص دسـسشسی ّوضهاى تِ ایٌسشًر ٍ اجشای تشًاهِ ّای زعشیف ضذُ زَسط هذیش سیسسن 



ٍب ًوا، هشٍس اهي، سشیع ٍ 

 قاتل کٌسشل ایٌسشًر
 ٍب ًوا

 

 :هطخػاذ فٌی

  داسایInstallerهخػَظ سشٍیس گیشًذُ ٍ ًػة تسیاس آساى  

  داسایInstallerهخػَظ سشٍس ٍ ًػة تذٍى ًیاص تِ حضَس کاسضٌاس ضشکر  

  خطسیثاًی کاهل اص هحذٍدیر ّای اهٌیسی زعییي ضذُ تشایInternet Explore 

  ساصگاسی ٍ زثعیر کاهل اص سیاسر ّای زعشیف ضذُ دسActive Directory 

  ساصگاسی ٍ زثعیر کاهل اص سیاسر ّای زعشیف ضذُ دسISA Server 

  ِاهکاى اسسفادُ تش سٍی زواهی ساخساسّای ضثک(LAN – ADSL - MPLS) 

 قاتل ًػة ٍ داسای کاسایی تاال، حسی تش سٍی سشٍسّای تسیاس ضعیف ٍ قذیوی 

  زَلیذ ضذُ دس هحیط.Netتا اسسفادُ اص خیطشفسِ زشیي زکٌیکْای سٍص دًیا ٍ  

 

 :خیص ًیاصّای فٌی

  ًػة تَدى ٍیٌذٍص سشٍس(Windows server)  تش سٍی سایاًِ سشٍیس دٌّذُ ایٌسشًر  

  ِداضسي یک خشٍکسی تش سش ساُ ایٌسشًر، کِ تا ًػة تشًاهISA Server یا تشًاهِ ّای هطاتِ تش سٍی سشٍس 

دس غَسذ ًذاضسي خشٍکسی، کاسضٌاساى ها هی زَاًٌذ خشٍکسی سا تِ غَسذ )ایٌسشًر ایجاد هی گشدد

 (سایگاى ٍ دس عشؼ چٌذ دقیقِ، تشای ضوا ًػة ًوایٌذ

 

 

  



ٍب ًوا، هشٍس اهي، سشیع ٍ 

 قاتل کٌسشل ایٌسشًر
 ٍب ًوا

 

 :زػاٍیشی اص فشم ّای خشکاستشد ًشم افضاس

 :غفحِ ًوایص یک ٍب سایر

 

 

  



ٍب ًوا، هشٍس اهي، سشیع ٍ 

 قاتل کٌسشل ایٌسشًر
 ٍب ًوا

 
 :جلَگیشی اص دسسشسی کاستش تِ سایش ٍب سایر ّا کِ دس لیسر آدسس ّای هجاص زعشیف ًطذُ اًذ

دس زػَیش صیش، صهاًی کِ کاستش تش سٍی اٍلیي لیٌک اص ًسایج کلیک هی کٌذ، ًشم افضاس اجاصُ تاص ضذى غفحِ سا 

ًویذّذ ٍ دس خاییي غفحِ خیغاهی هثٌی تش عذم اجاصُ کاستش جْر دسسشسی تِ ٍب سایر هَسد ًظش، ًوایص دادُ 

 .هیطَد

 

 



ٍب ًوا، هشٍس اهي، سشیع ٍ 

 قاتل کٌسشل ایٌسشًر
 ٍب ًوا

 
 تا قاتلیر چاجفشم ًوایص فعالیر کاستشاى دس خٌج دقیقِ اخیش : 

 

 زواهی فعالیر ّای کاستشاى دس فاغلِ تیي دٍ زاسیخ  تا قاتلیر چاج: 

 

 

  



ٍب ًوا، هشٍس اهي، سشیع ٍ 

 قاتل کٌسشل ایٌسشًر
 ٍب ًوا

 
 :ٍسٍد اطالعاذ کاستشاى

  

 

. ، هسطکشینُ ایذاص ایٌکِ ٍقر خَد سا جْر هطالعِ اهکاًاذ ٍ قاتلیسْای ایي ًشم افضاس غشف ًوَد

 .هشاجعِ فشهاییذ www.ZRNco.com  تِ ٍب سایر ضشکر تِ آدسس،جْر هطاّذُ لیسر قیوسْالطفا 

 

 تا زطکش

ٍاحذ ًشم افضاس 

ضشکر هٌْذسی صسیي ًگاساى آسیا 

www.ZRNco.com 



ٍب ًوا، هشٍس اهي، سشیع ٍ 

 قاتل کٌسشل ایٌسشًر
 ٍب ًوا

 

 

 خایاى هسسٌذ
 

 


