ل 20

بررسی و تحلیل باجافزار

PETYA

شرکت مهندسی شـبکه گسـتر

بررسی و تحلیل باجافزار Petya

عنوان سند :بررسی و تحلیل باجافزار Petya
شناسه سندSPT-A-0138-00 :
تهیهکننده :گروه تحقیق و توسعه ،شرکت مهندسی شبکه گستر
آخرین بازنگری 7 :تیر 1396

ً
صرفا با ذکر نام "شرکت مهندسی شبکه گستر" مجاز میباشد.
حق تکثیر :کلیه حقوق این سند برای شرکت مهندسی شبکه گستر محفوظ است .بازنشر مطالب
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بیش از یک سال است که نوع جدیدی از باجافزارها با روشی خاص اقدام به قطع کامل دسترسی کاربر
به کامپیوتر میکنند .این باجافزارها با رمزگذاری بخش  Master Boot Recordدیسک سخت،
کامپیوتر را غیرقابل راهانداز ی میکنند.
بخش  Master Boot Recordدر قسمتهای ابتدایی دیسک سخت ذخیره و نگهدار ی میشود .این بخش شامل اطالعاتی درباره
ساختار دیسک و برنامهای که سیستم عامل را به اجرا در میآورد ،میباشد .بدون یک  Master Boot Recordسالم و صحیح،
کامپیوتر نمیداند که سیستم عامل بر روی کدام قسمت از دیسک سخت است و چگونه باید راهانداز ی و اجرا شود.
نخستین بار ،باجافزار  Petyaبا بکارگیری این روش توجه کارشناسان امنیتی را به خود جلب کرد.
نویسنده این باجافزار پس از مدتی اقدام به استفاده همزمان از دو باجافزار  Petyaو  Mischaبهصورت ترکیبی نمود تا اگر به هر
دلیلی امکان رونویسی بخش  Master Boot Recordفراهم نشد با استفاده از باجافزار  Mischaفایلهای قربانی رمزگذاری شود.
در ششم تیر ماه  ،1396نسخه جدیدی از  Petyaبا بهرهجویی از آسیبپذیری بخش  SMBو بکارگیری چندین روش اجرای از راه دور
کد ،خاصیت کرم گونه به خود گرفت و در در عرض چند ساعت سازمانها و شرکتهای متعددی را ،ابتدا در اوکراین و سپس در
ً
عمدتا در اروپا به خود آلوده کرد .هر چند که یکی از شرکتهای ضدویروس بر این باور است که باجافزار مذکور بدافزاری
کشورهای دیگر
متفاوت و مستقل از  Petyaبوده و بر همین اساس آن را  NotPetyaنامگذاری کرده است.
با توجه به تعطیلی ششم تیر ماه در ایران بیم آن میرود که در صورت عدم توجه به موقع کاربران و راهبران شبکه به راهکارهای
پیشگیرانه بررسی شده در این گزارش ،سازمانهای ایرانی نیز به جمع قربانیان این باجافزار افزوده شوند.
در این گزارش عملکرد نسخههای مختلف باجافزار  Petyaمورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

شکل  :1آلودگی گسترده سیستمها به باجافزار  Petyaدر ششم تیر ماه 96
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در اواخر سال  ،1394یکی از شرکتهای ضدویروس از انتشار باجافزار جدیدی به نام  Petyaدر بین سازمانهای آلمانی خبر داد که
اقدام به رمزگذار ی بخش  – Master Boot Recordبه اختصار  – MBRدیسک سخت 1کرده و با این روش کامپیوتر را غیرقابل
راهانداز ی 2میکرد.
از آن زمان تا کنون نسخههای متعددی از این باجافزار منتشر شده است .در بسیاری از نسخههای  ،Petyaپس از رمزگذاری ،MBR
اطالعیه باجگیری 3در قالب یک تصویر جمجمه که با حروف  ASCIIساخته شده ،نمایش داده میشود .رنگ جمجمه در برخی نسخههای
این باجافزار تغییر کرده است.
فردی با شناسه  Janusخود را بهعنوان نویسنده و صاحب این باجافزار معرفی کرده است .او تا اکتبر سال  2016میالدی سایت
 Janus Cybercrimeرا اداره میکرد و در این سایت  Petyaرا به عنوان باجافزار بهعنوان سرویس 4اجاره میداد Janus .در ماه
جوالی  2016اقدام به انتشار کلیدهای رمزگشایی یکی از باجافزارهای همقطار و رقیبش با نام  Chimeraکرد.

شکل  :2نمایه  Janusدر شبکه Twitter

روش انتشار
تا پیش از عرضه نسخه تیر ماه ،اصلیترین روش انتشار باجافزار  ،Petyaایمیلهای ناخواسته و مزاحم هرزنامه – 5معموال ً در ظاهر
درخواست استخدام – بود.
در برخی نسخههای این باجافزار هرزنامههای ارسالی حاوی پیوند 6به یک شاخه به اشتراک گذاشته شده بر روی سرویسهای
ذخیرهسازی ابر ی 7نظیر  DropBoxبودهاند .در این شاخه یک فایل تصویری که در ظاهر عکسی از متقاضی استخدام است قرار دارد.
عالوه بر آن یک فایل اجرایی نیز قرار دارد که نشان 8آن در برخی نمونهها مشابه فایلهای فشرده شده و در برخی نمونهها بهصورت
یک فایل  PDFاست .در صورت دریافت و اجرای فایل اجرایی ،باجافزار  Petyaنصب و فعال میشود.
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شکل  :3نمونه فایلهای مخرب  ،Petyaاشتراک گذاشته شده بر روی سرویسهای ذخیرهسازی ابری

در برخی نمونههای دیگر از این باجافزار ،هرزنامههای ارسالی حاوی دو فایل  PDFو  Excelهستند.

شکل  :4نمونه هرزنامه با پیوست فایل ماکروی ناقل Petya

فایل پیوست  ،PDFرزومهای جعلی است که بهخوبی میتواند کارکنان بخش منابع انسانی سازمانها را به دام بیندازد.
فایل  Excelنیز نصاب 9اصلی باجافزار محسوب میشود .این فایل حاوی ماکرویی مخرب است که در صورت فعال شدن توسط کاربر
اقدام به درج رشتههایی در فایلی اجرایی در پوشه  Tempکرده و سپس آن را اجرا میکند .با این کار پروسه رمزنگار ی بر روی دستگاه
فعال میشود .کد ماکروی مخرب نیز مبهمساز ی 10شده است.

Installer 9
10

Obfuscation
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اما در نسخه تیر ماه این باجافزار از دو روش زیر بهمنظور ورود و رخنه به سیستمها بهره گرفته شده است:


ارسال هرزنامههایی با پیوست فایل  Excelکه در آن از یک ضعف امنیتی با شناسه  CVE-2017-0199در نرمافزار Office
بهرهجویی میشود؛ شرکت مایکروسافت این آسیبپذیری را در  22فروردین  1396ترمیم کرده بود.



ارسال نسخه آلوده شدهای از نرمافزار  M.E.Docدر قالب فایل بهروز رسانی به سازمانهای استفاده کننده این نرمافزار؛ برای
این منظور مهاجم اقدام به هک سرور مرکزی  M.E.Docو تزریق کد مخرب خود در این نرمافزار کرده بود .سازمانهای متعدد
در صنایع مختلف در کشور اوکراین از نرمافزار  M.E.Docاستفاده میکنند.

همچنین نسخه تیر ماه این باجافزار قابلیت کرم 11گونه نیز داشته و قادر است از راههای مختلف بهسرعت در سطح شبکه منتشر شود.
این نسخه مجهز به بهرهجوی 12موسوم به  EternalBlueاست .ماجرای این بهرهجو به حدود دو ماه قبل و انتشار اسناد محرمانهای باز
میگردد که در جریان آن فایلهای سرقت شده از یک گروه نفوذگر حرفهای با نام  – Equationکه وابستگی اثبات شدهای به سازمان
امنیت ملی دولت آمریکا دارد – توسط گروه  Shadow Brokersبر روی اینترنت به اشتراک گذاشته شدند .یک ماه پیش از درز این
اطالعات ،شرکت مایکروسافت اقدام به عرضه اصالحیهای با شناسه  MS17-010بهمنظور ترمیم آسیبپذیر ی مذکور نموده بود.
باج افزار  WannaCryکه تهاجمیترین باجافزار تاریخ نام گرفته است از  22اردیبهشت ماه با بکارگیری بهرهجوی  EternalBlueبطور
گسترده در سطح جهان منتشر شده است.
نسخه تیر ماه  Petyaپس از رخنه به دستگاه ،نشانیهای  IPتخصیص داده شده به تمامی کارتهای شبکه ،اسامی سرورها – از طریق
 – NetBIOSو فهرست نشانیهای  IPتخصیص داده شده از سوی  DHCPرا شناسایی کرده و در ادامه با روشهای زیر اقدام به
آلودهسازی سایر دستگاههای شبکه به صورت از راه دور میکند:


بکارگیری بهرهجوی  EternalBlueو پویش درگاههای  445و  139بهمنظور شناسایی دستگاههای آسیبپذیر



بررسی پروسه مجاز  lsass.exeبه منظور بکارگیری اطالعات اصالتسنجی 13موسوم به Current User Windows Token
در یکی از دو ابزار مجاز زیر:
.1

ابزار  Psexecدر قالب فرمان زیر:
C:\WINDOWS\dllhost.dat \\w.x.y.z -accepteula -s -d
C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\perfc.dat,#1

.2

بخش  – Windows Management Instrumentationبه اختصار  – WMIدر قالب فرمان زیر:
Wbem\wmic.exe /node:"w.x.y.z" /user:"username" /password:"password" "process
"call create "C:\Windows\System32\rundll32.exe \"C:\Windows\perfc.dat\" #1
منظور از " "w.x.y.zدر بندهای  1و  2نشانی  IPاست.

بدیهی است چنانچه کاربر دستگاه آلوده شده حق دسترسی باالیی همچون  Domain Adminدر سطح شبکه داشته باشد این خطر
وجود خواهد داشت که دستگاههای دیگر شبکه نیز به باجافزار  Petyaآلوده شوند.

11

Worm

12

Exploit

13

Credential

|

6

بررسی و تحلیل باجافزار Petya

رمزنگاری
با اجرا شدن باجافزار ،در اولین مرحله بخش  MBRو برخی قسمتهای دیگر از دیسک سخت توسط کدهای باجافزار با استفاده از
الگوریتم  Salsa20رمزگذاری میشوند .در ادامه با استفاده از رابط کاربری NtRaiseHardError 14یک خطای حاد سیستمی ایجاد
شده و در نتیجه آن دستگاه راهاندازی مجدد 15میشود.

شکل  :5رابط کاربری  NtRaiseHardErrorدر باجافزار Petya

با راهاندازی مجدد دستگاه ،باجافزار اقدام به نمایش یک پیام  CHKDSKجعلی میکند .هدف از این کار مخفی نمودن ادامه فرآیند
رمزنگاری سکتورهای در نظر گرفته شده از چشم کاربر است .در پیام دروغین  CHKDSKپیشرفت کار بهصورت درصد به قربانی نمایش
داده میشود.

شکل  :6پیام دروغین CHKDSK

باید توجه داشت که در زمان راهاندازی شدن دستگاه ،هیج رابط کاربری  Windowsدر دسترس نیست .بنابراین باجافزار از برخی توابع
 INT 13Hبرای اجرای فرامینی نظیر خواندن و انتقال کد بهرهگیری میکند .همچنین بهمنظور نمایش پیام  CHKDSKجعلی از برخی
و

توابع  INT 10Hاستفاده کرده و پیام را بهصورت نویسه درج میکند( .شکل )7

14
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شکل  :7فراخوانی تابع INT 10H

پس از آن نوبت به ایجاد تصویر یک جمجمه با نویسههای  ASCIIو نمایش آن به صورت چشمکزن میرسد .رنگ این جمجمه در
نسخههای مختلف این باجافزار متغیر بوده است .پس از آن ،هر بار راهاندازی شدن سیستم منجر به نمایش تصویر مذکور شده و با
فشردن هر کلیدی توسط کاربر ،اطالعیه باجگیری ظاهر میشود.

شکل  :8تصویر جمجمه Petya
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شکل  :9اطالعیه باجگیری Petya

همچنین شکل  10نمونهای از اطالعیه باجگیری نسخه تیر ماه  Petyaرا نمایش میدهد .در این نسخه از قربانی خواسته میشود مبلغ
 300دالر به بیتکوین پرداخت شود.

شکل  :10اطالعیه باجگیری در نسخه تیر ماه Petya
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ترکیب باجافزارهای  Petyaو Mischa
از اواسط سال  ،1395دو باجافزار  Petyaو  Mischaبه صورت ترکیبی کاربران را هدف قرار دادند .در یکی از این نمونهها باجافزار ابتدا
تالش میکرد که بخش  MBRدیسک را رمزگذاری کند و تنها در صورت عدم موفقیت در انجام این کار اقدام به اجرای باجافزار Mischa
بر روی سیستم میکرد.
اما در گونههای جدیدتر Mischa ،در همان ابتدا – مشابه باجافزارهای رمزگذار رایج – اقدام به رمزنگار ی فایلهای بر روی دستگاه کرده
و به فایلهای رمز شده پسوندی تصادفی الصاق میکند.
در برخی نسخهها ،باجافزار  Mischaفایلهای اجرایی را نیز رمزگذاری میکند .البته فایلهای موجود در مسیرهای زیر در این باجافزار
مستثنی شدهاند:
\Windows



\$Recycle.Bin



\Microsoft



\Mozilla Firefox



\Opera



\Internet Explorer



\Temp



\Local



\LocalLow



\Chrome



 Mischaدر هر پوشهای که حداقل یکی از فایلهای آن رمزنگاری شده اطالعیه باجگیری را در قالب دو فایل با نامهای
 YOUR_FILES_ARE_ENCRYPTED.TXTو  YOUR_FILES_ARE_ENCRYPTED.HTMLکپی میکند.

شکل  :11فایلهای رمزگذاری شده در یکی از نسخههای Petya

شکل  :12فایلهای رمزگذاری شده در یکی از نسخههای Petya
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شکل  :13اطالعیه باجگیری در یکی از نسخههای Petya

شکل  :14اطالعیه باجگیری در یکی از نسخههای Petya

در مرحله بعد دستگاه راهاندازی مجدد شده و فرآیند رمزگذاری  Petyaمشابه نسخههای پیشین ادامه مییابد.

پرداخت باج
با توجه به عدم دسترسی کاربر به دستگاه ،قربانی ناچار است که با مراجعه به سایتی دیگر اقدام به پرداخت باج کند .الزم به ذکر است
که هیچ تضمینی برای بازگردانی سیستم به حالت اولیه در صورت پرداخت مبلغ اخاذی شده وجود ندارد.
در برخی نسخه های  Petyaدر پیام باجگیری از کاربر خواسته میشود که به سایتی در شبکه اینترنتی ناشناس  TORمراجعه کرده و
شماره منحصربهفردی را که نشاندهنده کامپیوتر کاربر به باجگیران است ،وارد کند.
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شکل  :15پورتال قربانی در سایت Petya

شکل  :16پورتال قربانی در سایت Petya
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شکل  :17پورتال قربانی در سایت Petya

شکل  :18پورتال قربانی در سایت Petya
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شکل  :19پورتال قربانی در سایت Mischa

در اطالعیه باجگیری نسخه تیر ماه  Petyaاز قربانی خواسته میشود که پس از پرداخت باج موضوع از طریق ایمیل
 wowsmith123456@posteo[.]netبه اطالع نویسنده باجافزار رسانده شود.
این در حالی است که پس از انتشار گسترده  ،Petyaمدیران  posteo.netاقدام به مسدود نمودن این حساب ایمیل کردهاند .بنابراین
حتی در صورت پرداخت باج حداقل در زمان نگارش این گزارش امکان بازگردانی فایلها فراهم نخواهد بود.

شکل  :20اعالم مسدود شدن حساب ایمیل درج شده در اطالعیه باجگیری

اشکاالت نرمافزاری
نسخههای ابتدایی باجافزار  Petyaدارای اشکاالتی بود که حتی در صورت در اختیار داشتن کلید رمزگشایی ،فرآیند بازگردانی با اشکال
روبرو میشد.
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شکل  :21گزارش وجود اشکال در زمان رمزگشایی توسط یکی از قربانیان Petya

همچنین پیادهسازی فرآیند رمزگذاری در این باجافزار دارای اشکاالتی بود که محققان را قادر به ارائه ابزارهایی برای رمزگشایی Petya
کرد .این اشکاالت در نسخههای جدیدتر این باجافزار ترمیم شدند.

شکل  :22ابزارهای رمزگشایی باجافزار Petya

واکسن تیر ماه!
بر اساس روش انتشار از راه دور نسخه تیر ماه  ،Petyaیکی از محققان راهکاری را در خصوص پیشگیری از آلودگی به این نسخه ارائه
کرده است .برای این منظور مراحل زیر باید دنبال شود:
.1

در سربرگ  Viewدر بخش  Folder Optionsگزینه  Hide extensions for known file typesغیرفعال شود.
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شکل  :23پنجره Folder Options

.2

در مرحله بعد وارد پوشه  C:\Windowsشده و برنامه  notepad.exeانتخاب شود.

شکل  :24فایل  notepad.exeدر پوشه Windows

.3

کلیدهای  CTR+cبرای کپی و  CTR+vبرای ذخیره نسخه ای از آن در همان مسیر فشرده شوند .در زمان ذخیره شدن یک پیام
مبنی بر مجوز دادن نمایش داده میشود.

|
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شکل  :25پنجره هشدار کپی فایل در پوشه Windows

.4

با کلیک بر روی دگمه  Continueفایلی با نام  notepad - Copy.exeساخته میشود .نام فایل مذکور به  perfcتغییر داده
شود.

شکل  :26تغییر نام فایل کپی شده

.5

پس از تغییر نام فایل به  ،perfcکلید  Enterفشرده شود .در صورت نمایش پنجره  UACنیز بر روی دگمه  Yesکلیک شود.

شکل  :27پنجره UAC
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.6

بر روی فایل  perfcایجاد شده کلیک راست شده و گزینه  Propertiesانتخاب شود.

.7

در پنجره باز شده گزینه  Read-onlyانتخاب شود.

شکل  :28فعال کردن ویژگی "فقط خواندنی" فایل perfc

.8

در مرحله آخر بر روی دگمه  Applyو سپس  OKکلیک شود.

نتیجهگیری
 Petyaرا میتوان آغازگر نوع جدیدی از باجافزارها دانست .گردانندگان  Petyaو  Mischaیک طرح مشارکت نیز به راه انداختهاند و
با جذب دیگر تبهکاران سایبری و شراکت با آنها بر سر باج های به دست آمده ،از آنها برای توزیع هر چه بیشتر و گستردهتر این دو
باجافزار کمک میگیرند .اکنون با افزوده شدن قابلیت کرم گونه به این باجافزار باید انتظار افزایش چشمگیر آلودگیها به این باجافزار
را داشت.
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شکل  :29ارائه باجافزارهای  Petyaو  Mischaبهصورت باجافزار بهعنوان سرویس توسط گردانندگان این باجافزارها

رعایت موارد زیر آسانترین و ارزانترین راه برای مقابله با باجافزارها است.

1

تهیه نسخه پشتیبان

از اطالعات سازمانی بهصورت دورهای نسخه پشتیبان تهیه شود .پیروی از قاعده  1-2-3برای دادههای حیاتی توصیه میشود .بر طبق
این قاعده ،از هر فایل سه نسخه میبایست نگهدار ی شود (یکی اصلی و دو نسخه بهعنوان پشتیبان) .فایلها باید بر روی دو رسانه
ذخیرهساز ی مختلف نگهدار ی شوند .یک نسخه از فایلها میبایست در یک موقعیت جغرافیایی متفاوت نگهدار ی شود .همچنین
رمزگذاری فایلهای پشتیبان برای حفاظت از آنها در برابر افراد غیرمجاز نیز توصیه میشود.

2

محدود کردن سطح دسترسی

همه کاربران ،حتی مدیر سیستم میبایست با حداقل سطح دسترسی مورد نیاز به هر سیستم وارد شوند .در صورت محدود بودن سطح
دسترسی حتی در صورت اجرای فایل مخرب توسط کاربر ،دستگاه به باجافزار آلوده نخواهد شد .همچنین برخی محصوالت کنترل برنامه
نظیر  McAfee Application Controlنیز میتوانند بهنحوی مؤثر از اجرا شدن فایلهای غیرمجاز از جمله باجافزارها جلوگیری کنند.
همچنین توصیه میشود بخش  User Account Control Settingsدر حالت  Always notify meقرار داده شود.
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شکل  :30تنظیمات بخش User Account Control

برای اعمال این پیکربندی بر روی تمامی دستگاههای سازمان از طریق  Group Policyمیتوان از این راهنما استفاده کرد.

3

نصب اصالحیه ها در اولین فرصت ممکن و استمرار در انجام آن

در خصوص باجافزار  Petyaنصب اصالحیههای زیر در زودترین زمان ممکن توصیه میشود:
Security Update for Microsoft Windows SMB Server: March 14, 2017:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
Security update for Office 2016: April 11, 2017:
https://support.microsoft.com/en-us/help/3178703/description-of-the-security-update-foroffice-2016-april-11-2017
شایان ذکر است بسیار ی از بهرهجوییها از طریق سوءاستفاده از ضعفهای امنیتی نرمافزارهای پرکاربردی نظیر ،Adobe Flash
 Officeو مرورگرها صورت میپذیرد .هر چه زودتر اصالحیه نصب شود آسیب کمتر ی متوجه سازمان میشود.

4

استفاده از فناور یهای حفاظتی پیشرفته

استفاده از ضدویروس قدرتمند و بهروز جهت مقابله با باجافزارهای رمزگذار ضروری است .اما در کنار آن میبایست از راهکارهای
نفوذیاب ،ضدهرزنامه ،کنترل کننده وب و دیواره آتش نیز استفاده کرد .همچنین برخی محصوالت امنیتی نظیر  McAfeeو
 Bitdefenderدارای فناوری های ویژه و خاص برای شناسایی و مقابله با باجافزارهای رمزگذار هستند.
به کاربران راهکارهای  McAfeeتوصیه میشود فایل بهروزرسانی  Extra DATمربوطه را از اینجا دریافت کرده و با دنبال کردن این
مراحل آن را در انباره ابزار مدیریتی  McAfee ePolicy Orchestratorاضافه کنند.
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5

غیرفعال کردن بخش ماکرو

با توجه به انتشار بخش قابل توجهی از باجافزارها از جمله  Sageاز طریق فایلهای نرمافزار  Officeحاوی ماکروی مخرب ،غیرفعال
کردن بخش ماکرو برای کاربرانی که به این قابلیت نیاز کار ی ندارند با فعال کردن گزینه Disable all macros without notification
توصیه میشود.

شکل  :31تنظیمات امنیتی بخش ماکرو در نرمافزار Office

برای غیرفعال کردن این قابلیت ،از طریق  ،Group Policyمیتوان از این راهنما و این راهنما استفاده کرد.
همچنین توصیه میشود ایمیل های دارای پیوست ماکرو در همان درگاه شبکه مسدود شوند .بدین منظور میتوان از تجهیزات دیواره
آتش مجهز به این قابلیت بهره گرفت.

6

احتیاط در زمان باز کردن ایمیلها

آموزش و راهنمایی کاربران سازمان به صرفنظر کردن از فایلهای حتی کمی مشکوک و باز نکردن آنها میتواند نقشی مؤثر در پیشگیری
از اجرا شدن پیوستهای مخرب داشته باشد .برای این منظور میتوانید از این دادهنماییها استفاده کنید.

7

بهروز بودن در خصوص روشهای جدید باجگیران

ً
دائما در حال تغییر و تکامل روشهای خود هستند .با مرور اخبار و حضور در دورههای آگاهیرسانی شرکت مهندسی
نویسندگان باجافزار

شبکه گستر ،از آخرین روشهای مورد استفاده مهاجمان آگاه شده و سیاستها پیشگرانه الزم را اعمال کنید.
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شركت مهندسی شبـكه گستر در سال  137۰تأسیس گردید
و اولیـن شـركت ایـرانـی است كـه در زمینه نرمافزارهای
ضـدویـروس فعـالیت تخصصی و متمـرکـزی را آغـاز كـرده
است .در ابتـدا ،همكـاری مشتـركی بیـن شركت مهندسی شبـكه گستـر و شركت انگلیسی
( S & S Internationalتولیدكننده ضدویروس مشهور  )Toolkitآغاز گردید .در مدت كوتاهی ،با
فعالیت شبكه گستر بهعنوان نماینده رسمی و انحصاری  S & S Internationalدر ایران ،بـه تـدریج
ضدویروس  Dr Solomon’s Toolkitبه محبوبترین ضدویروس در ایران تبدیل شد.
پس از خرید شرکت  S & S Internationalتوسط شرکت  McAfeeدر سـال  ،1377شركت
شبكه گستر نیز مانند دیگر نمـاینـدگان بیـنالمللی فعـالیت خود را بر روی نرمافزارهای ضدویروس
 McAfeeادامه داد .در حال حاضر نیز شـركت شبكه گستر بهعنوان فروشنده مجاز
( )Authorized Resellerدر منطقه خاورمیانه ،به ارائه محصوالت و خدمات درایران اقدام
مینماید.
در سـال  13۸۴شـرکت مهندسی شبـکه گستر مـوفـق بـه کسب نـمـایـنـدگی رسمـی و انحصـاری
شـرکت آلمانی  ،Astaroسـازنـده محصوالت “مـدیریت یکپـارچـه تهـدیـدات” ( Unified Threat
 )Managementگردید .به دنبال رشد چشمگیر و موفقیت جهانی محصوالت امنیتی شرکت
 ،Astaroدر سال  139۰شرکت  Sophosانگلیس ،اقدام به خرید این شرکت آلمانی نمود .به دنبال
این نقل و انتقال ،شرکت مهندسی شبکه گستر بهعنوان نماینده شرکت  Sophosادامه فعالیت داده
و اکنون محصوالت  Astaroسابق را تحت نام جدید  Sophosو دیگر محصوالت امنیت شبکه
این شرکت را در ایران عرضه مینماید.
از سال  1391نیز ،شرکت مهندسی شبکه گستر عرضه محصوالت ضدویروس  Bitdefenderرا بهعنوان
نماینده و توزیعکننده ( )Distributorرسمی در ایران ،آغاز کرد .عرضه محصوالت ضدویروس
 Bitdefenderدر کنار محصوالت امنیتی  ،McAfeeپاسخی به شرایط و نیازهای متفاوت کاربران و
مدیران شبکه است .ضد ویروس چابکتر ،مدیریت آسانتر و محصولی مقرون به صرفهتر ،انتظاراتی
بودند که برخی کاربران و مدیران شبکههای کوچک و متوسط داشتند و با عرضه محصوالت
ضدویروس  ،Bitdefenderشبکه گستر به نیازهای این بخش از بازار پاسخ داد.
شرکت مهندسی شبکه گستر افتخار دارد که مجر ی برخی از بزرگترین پروژههای طراحی ،نصب،
راهانداز ی و طوالنی مدتترین خدمات نگهدار ی و پشتیبانی محصوالت نرمافزاری ضدویروس و
سختافزاری فایروال در کشور بوده است.
این شرکت عالوه بر خدماتدهی به هزاران شرکت و سازمان که صدها هزار کاربر را در کشور شامل
میشوند ،دارای شبکه نمایندگی فروش و پشتیبانی در سراسر کشور نیز میباشد.

ISO 9001:2008
Cert No 9150.C528
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