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Zariadenia pre zachytávanie (zaznamenávanie) stla?enia klávesnic

Zariadenia pre zachytávanie (zaznamenávanie) stla?enia klávesnice. Je to malý elektronický prístroj, ktorý je pripojený medzi klávesnicou a
po?íta?om.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Predajná cena68,57 €
Predajná cena bez DPH57,14 €

Opýtajte sa na tento produkt
VýrobcaManufacturer

Popis
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Špión po?íta?ovej klávesnice AGENT007 – 128kB (KEY Katcher) OLD verzia

Zariadenia pre zachytávanie (zaznamenávanie) stla?enia klávesnice.
Je to malý elektronický prístroj, ktorý je pripojený medzi klávesnicou a po?íta?om.
Hardvérová pamä? zapisuje každý úder do klávesnice do internej neprepisovanej EEPROM pamäti. Tento klávesový špión môže by?
neskôr stiahnutý a analyzovaný našim softvér pre dekódovanie všetkého ?o sa udialo na PC.
Špionový hardvérový hlási? po?íta?ovej klávesnice schopný monitorovania až
260 000 klávesov vypísaných do po?íta?a cez klávesnicu. Je to v skuto?nosti malý rádiotechnický prístroj zapojený uprostred štandardnej PS/2
klávesnice a osobný po?íta?. Toto je hlavná funkcia záznamu všetkého ?o pochádza z klávesnice PC a to všetko sa zapisuje do stálej pamäti.
Uložené dáta môžete neskôr analyzova? špeciálnym softverom aj na inom po?íta?i.
Na základe takto zachyteného materiálu je v princípe možné kompletne zrekonštruova? ?innosti užívate?a na po?íta?i, ?o sa môže osved?i?
ako skvelá pomôcka napríklad pri zálohovaní – cez dané záznamy môžeme vráti? pôvodnú podobu prázdnym stránkam textu pri (softvérovej)
havárii po?íta?a. Podobné zariadenia však predstavujú dvojse?nú zbra? – potenciálny úto?ník môže zisti? napríklad heslá do elektronického
bankovníctva ?i iné citlivé údaje. Preto sa výhodne uplatnia i v priemyselnej špionáži. Naše riešenie je ve?mi diskrétne. Je takpovediac
integrované priamo do konven?ne vyzerajúcej redukcie na klávesnici. Základom zariadenia je interná flash pamä?, ktorá zachytáva zadávané
znaky. Ke?že sú záznamy ukladané separovane od samotného systému, problém nebudú robi? ani prípadné pády systému, vypínanie PC a
pod. Zachytené záznamy sa dajú v prípade potreby stiahnu? po zadaní hesla. Inštalácia trvá len nieko?ko sekúnd, popri Windows je
podporovaný aj systém Linux ?i MacOS.
Základné aplikácie:
Monitorovanie deti, zamestnancov.
Dátová záloha.
Úplne nezistite?ný pre softvér !!!
Transparentný pre strojovú operáciu.
Nad 130 000 úderov klávesnice = základná kapacita pamäte (128kB verzie).
Nezávislý od opera?ného systému v spôsobe záznamu.
Špeciálny pre informa?né zálohovanie a analýzu vašej ?innosti.
Národné prostredie klávesnice.
Pamä? mimo elektrickej energie na viac ako 100 rokov .
Požiadavky na hardvér:
Po?íta? s PS/2 klávesnicou.
Pentium trieda PC s win 9X/ME/XP/2000.
Verzia 128kB:
rozsah pamäte: 130 000 stla?ení klávesov
Inštalácia:
Inštalácia je ve?mi jednoduchá, pri vypnutom po?íta?i - len vložíme ako medzi kus PS2 klávesnice a konektora po?íta?a. Po zapnutí bude
zaznamenáva? všetky záznamy cez klávesnicu. Predošlé informácie nebudú prepísané lebo nahrávka pokra?uje z posledného ukon?eného
riadku, pamä?ového média.
1. H?adaj PS/2 konektor na po?íta?i v zadnej ?asti PC.
2. Rozpoji? klávesnicu.
3. Zapoji? špión detektor namiesto konektora klávesnice
4. Zapojte konektor klávesnice k nášmu zariadeniu
Zapnite po?íta? a informácie sa za?nú zapisova? do nášho zariadenia.
CD ktoré dostávate s hardvérom ( aj napriek jeho tvaru – obd?žnik ) je normálne použite?né v CD mechanike, ale radšej používajte link nižšie,
kde si program stiahnite ( má len 0,5M )
AGENT007 - hardver údaje (všetky zaznamenané stla?enia klávesnice) sa z neho dostavajú aj bez špeciálneho programu, sta?í napísa? heslo
ktoré je uvedené na papierovom obale ( nálepka) v ktoromko?vek textovom editore (Poznámkový blok, Microsoft Office word ) za HESLOM
STLA?TE ENTER a ihne? sa z neho za?nú sypa? údaje na monitor. ( vlastne všetko zobrazí ?o bolo napísané na klávesnici ) Heslo jednoducho
spúš?a daný hardvér aby opísal všetky znaky napísane z klávesnice. Na krátky ?as vlastne nahradí Vašu klávesnicu. POZOR nestra?te heslo,
je možne ho zmeni? no nie je možné ho obnovi? pri strate hesla !
Po zadaní hesla sa nesnažte zastavi? proces vypisovania na Váš monitor. Jednoducho zariadenie v priebehu 30s až 3 minút bude zo seba
sypa? znaky, ktoré si zapamätal. Ak by ste použili mouse a kurzor presunuli na iné miesto tak na Vami ur?ene miesto sa tie znaky budú
vypisova?. Preto nechajte dokon?i? vypisovanie, v opa?nom prípade sa Vám môže sta? že Vám za?ne nezmyselne správa? vaše PC, ako keby
ste nezmyselne písali a používali klávesnicu bez oh?adu na výsledok. Najjednodukšie si to vyskúša? v tom textovom editore / Poznámkový
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blok, Microsoft Office WORD ) a potom skúste doporu?ený softvér na priloženom CD alebo vid nižšie.
Programy na editáciu a ?ítanie záznamov sa nachádzajú:
Verzia PROFI pre PS/2 zariadenie (správne Vám pre?íta key-loger aby ste to jednoducho mali ?itate?ne. )
Verzia LITE pre PS/2 zariadenie ( ur?ená hlavne k zmene hesla)
Ak Vám nepôjdu priamo spustite?né súbory použite inštala?né súbory (pre PS/2 zariadenie)
Program FREE pre možné sledovanie klávesnice. ( je to len softverové riešenie ktoré je možne ?ahko zisti?.
Program Dozorca je ur?ený k detailnému monitorovaniu všetkých ?inností užívate?ov na PC a ku vzdialenej obsluhe po?íta?ov, program nie je
?ahko identifikovate?ný, no odborník ho nájde. Hardvérové key-legery softvérovo nevypárate, no ?o ak ich niekto nájde fyzicky ?

Ak zadáte správne heslo do kolónky a stla?íte ENTER za?nú sa postupne vypisova? špeciálne znaky, ak sú ne?itate?né použite funkciu na
dekódovanie ( pre ver. PRO.)
POZOR kopírovanie – výpis údajov môže trva? aj 3 minúty. Po danú dobu sa nesnažte ni? robi? z PC, lebo sa údaje z logu budú vypisova?
jednoducho tam kde je kurzor, alebo do neznáma. Ukon?enie výpisu zistite že v programe sa prestal pohybova? ukazovate? zaplnenia v kB,
alebo sa už nevypisujú znaky do koloniek.
Micro návod jar 2008.
K dispozícii sú na CD dva programy ( alebo si ich stiahnete cez náš web ):
KeeLoggerClassicModule programy pre PS2 zariadenie
KeeLoggerFlashUsbPs2 pre USB zariadenia.
V adresari KeeLoggerClassicModule
Nájdete programy:
KldInstaller v ponuke štart ho vidíme ako KLDownloader. ( nainštalujte ho, prakticky Vám na obsluhu sta?í len tento jeden program ).
Do poli?ka Command line napíšte heslo.....
Postupne sa za?nú poli?ka vypisova? znakmi. ( trvá to cca aj pár minút – ni? nerobte ).
Potom na lište stla?te TOOLS a View as Text a zobrazí sa dešifrovaný text.
Mazanie celej pamäti prevediete cez príkazový riadok START a SPUSTIT kde napíšte len heslo a stla?te tla?itko Backspace ve?ké mazacie
tla?itko šípka v?avo
(http://en.wikipedia.org/wiki/Backspace) ( POZOR mazanie trvá cca 6-8 minút !!! ) nesmiete ni? robi? s PC ani klávesnicou. To iste platí aj pri
?ítaní dát.
KldLiteInstaller po nainštalovaní sa zobrazuje ako KLDownloaderLite.
Program slúži na vymazanie údajov prakticky je v ?om to iste ako v pravom programe. Stla?te ERASE a napíšte heslo, potom tla?ítko
Backspace, všetky znaky sa nahradia nezmyslami !!! Všetko sa jednoducho zmaže. ( POZOR mazanie trvá cca 6-8 minút !!! )
Pri opätovnom ?ítaní dát programom KLDownloaderom do poli?ka Command line napíšte heslo..... dáta sa na?ítajú a potom stla?te Translate
RAW data a potom View as Text.
Pozor niektoré znaky – dielektrika nemusí byt ?itate?ná. Ale dá sa prakticky pre?íta? všetko ?o kto ?ukol do klávesnice.
V programe KLDownloaderLite môžeme dáta stiahnu? a potom uloži? do súboru dowland a save log a dáta sa uložia. Sú dobre ?itate?né.
Na mazanie radšej používajte riadok START a SPUSTIT kde napíšte len heslo a stla?te tla?itko Backspace ve?ké mazacie tla?itko šípka v?avo
( POZOR mazanie trvá cca 6-8 minút ) nesmiete ni? robi? s PC ani klávesnicou. To iste platí aj pri ?ítaní dát. On jednoducho simuluje stlá?anie
klávesnice a Váš PC by zblbol ak bude zapisova? niekde inde ako má.
Kód tovaru: AGENT007 - 128

Recenzie
Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.
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