Інструкція з користування кабінетом клієнта
послуги «Захист від DDоs атак»
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1. Вхід до кабінету клієнта та першочергова зміна паролю.
1.1

Вхід до кабінету клієнта
Перейдіть за посиланням https://81.23.23.137.
У полі Username та Password необхідно ввести відповідні дані, які ви раніше отримали

від адресату DDoS@kyivstar.net, а також у відповідне поле необхідно ввести CAPTCHA.

Рисунок 1 – Вхід до кабінету
1.2

Зміна паролю при першому успішному вході
При першому успішному вході користувачу необхідно ввести його поточний пароль у

полі «Old password».
У полях «New password» та «Confirm new password» користувач має придумати
пароль, що буде відповідати наступним критеріям:
•

Містить більше 12 символів;

•

Містить великі літери;

•

Містить малі літери;

•

Містить спеціальні символи (!@#$%&*()_+-);

Рисунок 2 – Зміна паролю при першому успішному вході

2. Інтерфейс кабінету клієнта
2.1 Головне меню кабінету – вкладка Anomaly Statistics
На головному меню, ви можете побачити наступну інформацію:
•

кількість всіх задетектованих атак за певний проміжок часу;

•

об’єм атаки (в бітах, bps)

•

тривалість атаки (в хвилинах)

•

тип атаки

•

кількість атак на кожну адресу

Рисунок 2 – Головне меню кабінету клієнта
2.2 Вкладка Anomaly Console
На вкладці Anomaly Console ви можете побачити всі події за вибраний вам проміжок
часу.
Важливо: на кожній сторінці ви можете натиснути на

(виділено червоною

стрілкою на скріншоті нижче) і отримати розширену інформацію по кожній сторінці.

Рисунок 3 – вкладка Anomaly Console

2.3 Вкладка Report
На вкладці Report ви можете переглядати графіки по трафіку та статистику у
підрозділі Top N.

Рисунок 4 – вкладка Report
Якщо ви виберете Підрозділ Top N, то далі буде можливість аналізувати трафік по
різним параметрам (protocol, port, Source IP, Destination IP…).

Рисунок 5 – вкладка Report > Top N

2.4 Вкладка Dashboard
Ви можете виділити будь-який графік, щоб він завжди був у вашому полі зору. У
вкладці Report ви можете натиснути на

Рисунок 6 – додавання графіку на вкладку Dashboard

Рисунок 7 – Вкладка Dashboard
2.5 Вкладка Profile Management > Personal Profile
Тут ви можете переглянути/змінити інформацію по вашому обліковому запису. Тут ви
можете встановити новий пароль для свого облікового запису.

Рисунок 8 – Вкладка Personal Profile
2.7 Вкладка Offline Report
У вкладці Offline Report Система дозволяє адміністратору підписуватися та отримувати
звіти про трафік, щодня, щотижня або щомісяця. Офлайн-звіти надаються у форматі HTML за
допомогою електронної пошти.
Щоб створити Offline Report, ви маєте перейти у вкладку Report > Top N вибрати графік,
тип трафіку, який би ви хотіли відслідковувати та натиснути

потім необхідно вибрати

графік, як часто ви би хотіли отримувати звіт (щодня, щотижня, щомісяця).

Рисунок 8 – створення Offline Report

3. Відтворення паролю до кабінету клієнта
Якщо ви забули пароль ви можете або звернутись до вашого менеджера, або скинути
пароль собі самостійно.
Для цього необхідно зайти до кабінету клієнта та натиснути на кнопку Reset
password.

Рисунок 8 – головне вікно кабінету клієнта
У полі Username необхідно ввести ваш логін. У полі Email Address необхідно ввести
email який вказаний в картці Personal Profile. Та натиснути Submit, після цього вам на
вказану пошту прийде лист з новим паролем.

Рисунок 9 – вікно Reset password

