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 کارٍ  عیار کعة هحافظت توام

 ّای اهٌیتی کًٌَی چالش
 ٞبی ضایب٘ٝ حضٛض ثب وٙٙس، ٔی تىیٝ وبضٚ  وؿت ؾبظ ظٔیٙٝ یه ػٙٛاٖ ثٝ ذٛز فٙبٚضی اعالػبت ٞبی ظیطؾبذت طث ٔسضٖ ٞبی قطوت

 حیبتی ٞبی ؾیؿتٓ ایٗ. ٔكتطی ٞبی زازٜ پبیٍبٜ ٚ یوّیس ٔبِیٔٙبثغ  ،یاعالػبت ٞبی زاضایی ٔٙبثغ ػٙٛاٖ ثٝ ؾطٚضٞب ٚ قرهی

 ؾٛزآٚض ٚوبض وؿت یه ٞب ضا قطوت ٔحطٔب٘ٝ اعالػبتٞسف لطاض زازٖ  ، وٝای حطفٝ ایٙتط٘تی ٔدطٔبٖ تٛؾظ ای فعایٙسٜ عٛض ثٝ

 .ٌیط٘س ٔی لطاض ٞسفٔٛضز  زا٘ٙس، ٔی

 

 افسایش ّای ّذفوٌذ رٍ تِ حولِ

تب وبٞف  ذغط زض ٞبی زازٜ اظ، نٙؼتیٞسفٕٙس  خبؾٛؾی تب ٔتساَٚ ٔرطة حٕالت اظ زیدیتبَ ٞبی ظیطؾبذت ٞبیتٟسیس

 .ٌصاضز ٔی وبض ٚ وؿت فطآیٙسٞبی ثط ٔٙفی یثیطتأ ضزأٛیه اظ ایٗ  ٞط. قٛ٘س ضا قبُٔ ٔی ٚضی، ثٟطٜ

 

 تر شذى ای جرائن ایٌترًتی در حال حرفِ

 تٟسیس ثعضٌتطیٗ ؾٙتی عٛض ثٝ قٛ٘س، ٔی ٚضی ثٟطٜوبٞف  ٚ ثبال ثبظیبثی بیٞ ٞعیٙٝثٝ ٚخٛز آٔسٖ  ثبػث وٝ ،ٔرطة افعاضٞبی ٘طْ

 ٞسف زیٍط ٚیطاٍ٘طی زض حبَ ٔبٞطتط قسٜ ٞؿتٙس. ای فعایٙسٜ عٛض ثٝ ٟٔبخٕبٖ ٚخٛز ایٗ ثب. ا٘س ثٛزٜ ؾبظٔب٘ی ٞبی قجىٝ ثطای

 ،وبض ٚ وؿت ٟٔٓ اعالػبت ؾطلتوبضظاضٞبی ٞسفٕٙسی ضا ثٝ لهس  حبضط حبَ زض ای حطفٝ ؾبیجطی ٟٔبخٕبٖ. ٘یؿت آٟ٘ب انّی

 ٕ٘بیٙس. ت، اخطا ٔیٔحهٛال تٛؾؼٝضٚ٘س  ترطیت یب ضلیت ٞبی وطزٖ فؼبِیت ٔرتُ

 پصیطی آؾیت اظ ٞىطٞب ؾبیجطی ٞؿتٙس وٝ ٓخطائ ثطای ٔتساَٚ ٞسف یه وبضثطزی ٞبی ثط٘بٔٝ زض ٔٛخٛز أٙیتی ٞبی حفطٜ

 وٕبَ ثب ٌیط٘س. قٛ٘س، ثٟطٜ ٔی ٔی اخطا آٟ٘بٞب ثط ضٚی  وٝ ایٗ ثط٘بٔٝ یٞبی زؾتٍبٜ ثٝ زؾتطؾی ثطای فبزٜاؾتٔٛضز  ٞبی ثط٘بٔٝ
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 ثبلی پصیط آؾیت ٕٞچٙبٖ ٞب ؾیؿتٓ اظ ثؿیبضی ،وٙٙس ٔی ٔٙتكط پچافعاضٞب یه  ایٗ وٝ فطٚقٙسٌبٖ ایٗ ٘طْ اظ پؽ حتیتؼدت 

 .ٕ٘بیٙس ٕ٘یٔٛلغ ٘هت  ٞب ضا ثٝ ایٗ پچ ٔسیطاٖ ظیطا ،ٔب٘س ٔی

 ٔسیطیتزض ظٔیٙٝ افعاضٞب آٌبٜ ٞؿتٙس ِٚی ثؿیبضی اظ آٟ٘ب  ٞب اظ ذغطات حٕالت ثٝ ٘طْ زٞس وٝ ؾبظٔبٖ ٞب ٘كبٖ ٔی ٘ظطؾٙدی

 ٔؼّٛٔبتی ٘ساض٘س. ٞب پچ

اظ  ٞب ٞؿتٙس. ٞبی فٙبٚضی اعالػبت قطوت ٔدطٔبٖ ثٝ عٛض ٔساْٚ زض حبَ تغجیك اثعاضٞبی ذٛزقبٖ ثطای ٞه وطزٖ قجىٝ

 Gٞبی أٙیتی  افعاضٞبی ٔرطة ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت )ٔٙجغ: آظٔبیكٍبٜ ثطاثطی زض تؼساز ا٘ٛاع خسیس ٘طْ افعایف پٙح 2008ؾبَ 

Dataٗزازٖ لطاض ٞسف ثطای ذبل عٛض ثٝ ٔساْٚ وٝ پیكطفتٝؾفبضقی ٔب٘ٙس تٟسیسات  ٔرطة افعاضٞبی ٘طْ عٛض افعایف (، ٕٞی 

 ا٘س. ضیعی قسٜ ثط٘بٔٝ قجىٝ یه

 داخل شرکتتْذیذات از 

وبضوٙبٖ ذٛز -ظ٘ٙس  تطیٗ آؾیت ضا ٔی وٝ قبثغفٙبٚضی اعالػبت زض ثطاثط ٔدطٔبٖ ؾبیجطی  یأٙیتٞبی  ؾیؿتٓ ٟتطیٗحتی ث

 اظ اؾتفبزٜ ،ٞب ٞطظ٘بٔٝ وطزٖ ثبظ ثٝ وبضوٙبٖ فطیت ثطای اختٕبػی ٟٔٙسؾی اظ ای فعایٙسٜ عٛض ثٝ ٞىطٞب. ٞؿتٙس ٘بتٛاٖ -ؾبظٔبٖ

 افعاضٞبی ٘طْ ٘بذٛاؾتٝ ؾپؽ وبضٔٙساٖ وٙٙس. ، اؾتفبزٜ ٔیقسٜ زؾتىبضی ٞبی ؾبیت ٚة اظ ثبظزیس یب ٚ آِٛزٜ USB اثعاضٞبی

 .قٛ٘س ٔی اخطا ؾبظٔبٖ وبض ٚ وؿت ٞبی ؾیؿتٓ ضٚی ثط وٕٝ٘بیٙس  ضا زاّ٘ٛز ٔی ٔرطة

ٞبی  ٚ چبِف تٟسیسات ٔٛضز زض وبضوٙبٖ آٔٛظـ. وبفی ٘یؿت قطوت اظ ذبضج اظ حٕالت ثطاثط زض قجىٝ اظ ٔحبفظت زیٍط

 ، ٘یع ثٝ ٕٞبٖ ا٘ساظٜ ٟٔٓ اؾت.ٔٙظٓ ٚ ٔساْٚ عٛض ثٝ ،ثبِمٜٛ

 پیچیذگی در حال افسایش اهٌیت فٌاٍری اطالعات

ٔسیطیت فٙبٚضی  ثطای ثطٔؤ ؾبذتبضٞبیٚخٛز  ثب. اؾت حبِت ثستطیٗ ثطای قسٖ آٔبزٜ ٔؼٙی ثٝفٙبٚضی اعالػبت  ذٛة أٙیت

ا٘ساظی ٔدسز  لبثّیت تطٔیٓ ٚ ضاٜ اظ اعٕیٙبٖ ثطای ضا پیكٍیطا٘ٝ السأبت سٙتٛا٘ ٔی ٞب قطوت اعالػبت، ٌیطی پكتیجبٖ ٚ اعالػبت

إٞیتی  ٞبی ٔٛخٛز تؼساز زؾتٍبٜ. زض ظٔبٖ ا٘سن، ا٘دبْ زٞٙس وبض ٚ وؿت حیبتی ٞبی زازٜ ٚ اعالػبت فٙبٚضی ٞبی ظیطؾبذت
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زض زاذُ  ٚلٛع حبَ زض اتفبلبت ٕٞٝیه زیس اظ ثبالی حیبتی ثٝ  یظٔب٘ ٞط زض ثبیس فٙبٚضی اعالػبت ٔسیطاٖثّىٝ   ،٘ساضز

 .ٞؿتٙس وبضآٔس ٚ خبٔغ نطفٝ، ثٝ ٔمطٖٚ أٙیتی اؾتطاتػی یه ٘یبظٔٙس ٔسضٖ ٞبی قجىٝ زاقتٝ ثبقٙس. قبٖ قجىٝ

 أٙیت ؾپبضی ثطٖٚ اظ تٛا٘س ٔی ٘ساض٘س، ضا وبض ایٗ ا٘دبْ ثطای ٘یبظ ٔٛضز ترهم یب ٚ زاض٘س ظٔب٘ی ٔحسٚزیت وٝ ٞبیی ؾبظٔبٖ

 اذص ثب. ٞؿتیس آٖ زض قٕب وٝ اؾت خبیی زلیمبً وٝ. قٛ٘س ٔٙس ثٟطٜ اػتٕبز لبثُ قطیه یه ثٝ ذٛز أٙیت اعالػبت فٙبٚضی

 ٘یبظ ثسٖٚ ضا ذٛز ٞبی ظیطؾبذت تٛا٘ٙس ٔی قٕب ٔكتطیبٖ قٕب، اظ قسٜ ٔسیطیت ؾطٚیؽ یه ػٙٛاٖ ثٝ اعالػبت فٙبٚضی أٙیت

 .ٕ٘بیٙس ٔحبفظت أٙیتی ٞبی حُ ضاٜ ٔسیطیت ٚ پیىطثٙسی ٞبی ٚیػٌی ٔٛضز زض ٍ٘طا٘ی ثٝ

 

 (Q2/2013)ٔٙجغ: ٌعاضـ اعالػبت أٙیتی ٔبیىطٚؾبفت 
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 «کار اظت. ٍ کعة اظتراتصی از هْوی تخش شْرت، ٍ هالی اطالعات هعٌَی، هالکیت حفظ»

(PricewaterhouseCoopers) 

 جایی تِ چالش جا
 ٞب تجّت ٚ ٞٛقٕٙس ٞبی ٌٛقی ؾبَ، چٙس ػطو زضتٟٙب . اؾت ٕٞطاٜ ٞبی زؾتٍبٜ ظٟٛض قجىٝ أٙیتٔكىُ ثؼسی پیچیسٜ 

 ا٘س. ٞب ضا ثٝ نٛضت عٛفب٘ی زض اذتیبض ٌطفتٝ قطوت ٔحبؾجبت خٟبٖ

 ای فعایٙسٜ عٛض ثٝ ٕٞطاٜ تّفٗ ٞبی زؾتٍبٜ چٝ ذطیساضی قسٜ ثٝ نٛضت ذهٛنی، ٚ ٞب قطوت قسٜ تٛؾظ چٝ ثٝ نٛضت اضائٝ

 ٔسیطیتٞبی ٔدٛظثط ٕٞیٗ اؾبؼ ٞعیٙٝ ثطای . قٛ٘س اؾتفبزٜ ٔی قطوت ٞبی زازٜ ثٝ زؾتطؾی ثطای ٖوبضوٙب تٛؾظ

 وٙٙس، فؼبِیت ٔی قجىٝ ٔحسٚزٜ زض ٔٙظٓ عٛض ثٝ وٝ ییٞب زؾتٍبٜ أٙیت ٔیٗتأ. اؾت یبفتٝ افعایف ٕٞطاٜ تّفٗ ٞبی زؾتٍبٜ

ثبیس ٕٞعٔبٖ ثب اخبظٜ زازٖ ثٝ وبضوٙبٖ ثطای  اظ ٞط چیعی لجُ ثبیس ٔسیطاٖ. حُ أٙیتی ٕٞطاٜ یىپبضچٝ اؾت ضاٜ یه ٔٙس٘یبظ

تٟسیسی ثطای  بٞ زازٜخبیی  لبثّیت خبثٝ وٝ ٕ٘بیٙس حبنُ اعٕیٙبٖاؾتفبزٜ حساوثطی اظ تٕبْ ٔعایبی ٔحبؾجبت ٕٞطاٜ، 

 ٘ساض٘س. قطوت أٙیتی ٞبی ؾیبؾت

 شذُ تر رٍی اهٌیت ظایثری هطالعِ اًجام

 قسٜ ٔٙتكط ٚ -ثبظاض اعالػبت ٚ ثبظاض تحمیمبتیه ٌطٜٚ پیكطٚ زض – TNS تٛؾظ قسٜ ا٘دبْ اذیط تحمیمبت

 :زٞس وٝ ٔی ٘كبٖ ،G DATA تٛؾظ

 فٙبٚضی اعالػبت أٙیت ثٝ ٘ؿجت آٌبٞی ؾغح افعایف اؾٙٛزٖ، ازٚاضز ٞبی افكبٌطی اظ پؽ 

 .قٛز ٔكبٞسٜ ٔی

 ٖاؾت یبفتٝ افعایف حٕالت اظ ٘بقی آؾیت ٔیعا. 

 عٛض ثٝ ضٚظضؾب٘ی ٔٙظٓ ثٝ ٚ ٌیطی پكتیجبٖ ٔب٘ٙس اؾتب٘ساضز ذغطات وبٞف ٞبی اؾتطاتػی 

 ٘یبظٔٙس وبضٞبی ثیكتطی اؾت. ؾبظٔبٖ یه أٙیت ٔیٗتأ أب زض حبَ ا٘دبْ ٞؿتٙس ای ٌؿتطزٜ

 فمساٖاؾت،  افعایف ٞب زض حبَ ٕٞطاٜ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض قطوت ٞبی زؾتٍبٜ تؼساز چٝ اٌط 
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 شذُ تر رٍی اهٌیت ظایثری هطالعِ اًجام

 .زاضز ٚخٛز آٟ٘ب اظ اؾتفبزٜ ثطای أٙیتی ٞبی زؾتٛضاِؼُٕ

 :پػٚٞف ٞبی یبفتٝ اؾبؼ ثط ٞبیی تٛنیٝ

 ثبقس ٞب اِٚٛیت فٟطؾتزض نسض  ثبیس ٞب زازٜ اظ ٔحبفظت ٚ اعالػبت فٙبٚضی أٙیت. 

  وبض ٚ وؿت ز٘یبی ٚ ؾیبؾت ،خبٔؼٝ زض ٔساْٚ عٛض ثٝ ثبیسفٙبٚضی اعالػبت  أٙیت اظ آٌبٞیؾغح 

 .افعایف یبثس

 

 ّای ّوراُ ّعتٌذ. ّا، دظتگاُ هَرد اظتفادُ در شرکتّای  تیش از یک ظَم دظتگاُ

 

 

 ّای اهٌیتی ها حل راُ

 ٞب چبِف بثذٛز ضا  ؾطػت ثٝ چٍٛ٘ٝ وٝ زا٘یٓ ٔی ٔب ،فٙبٚضی اعالػبت أٙیتظٔیٙٝ  زضٞب  قطوت تطیٗ ثبتدطثٝ اظ یىی ػٙٛاٖ ثٝ

 .زٞیٓ تغجیك ٘بقٙبذتٝ ٚ خسیس تٟسیسات ٚ

 ٘یبظٞبی طایث ٔب ٞبی حُ ضاٜ. وٙٙس تىیٝآٖ  ثط سٙتٛا٘ ٔیقٕب  ٔكتطیبٖ وٝوٙس  ضا اضائٝ ٔی أٙیتی G DATA ٞبی حُ ضاٜ

 ٔغبثمت ثیبثٙس. ای ا٘ساظٜ قطوتی ثب ٞط ٞط طایث سٙتٛا٘ ٔی ٚ ا٘س قسٜ عطاحی قٕب ٔكتطیبٖ
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 ٔب ی تغییط زٞٙس.ظٔب٘ ٞط زض وبضایی ٔٛضز ٘ظط ذٛز ضا تٛا٘ٙس ٔی ٔكتطیبٖ ،زؾتطؼ زض اذتیبضی ٞبی ٔبغَٚ اظ ٚؾیؼی عیف ثب

ٌیطی ٚاضح ٚ  ٌعاضـ ٞبی لبثّیت ٚ اؾتفبزٜ ثطای آؾبٖذٛز ضا ثب یه وٙؿَٛ ٔسیطیت ٔٙظٓ ٚ  خبیعٜزاضای ٔحبفظت ؾیؿتٓ 

 ایٓ. ؾبذتبضزاض تطویت وطزٜ

 .ٚخٛز زاضز -ٔكتطی ٞعاض زٜ تب ٔكتطی زٜ اظ- ا٘ساظٜثب ٞط  ٞبی قجىٝ ٔٛضز زض أط ایٗ

فٙبٚضی اعالػبت ضا  ٞبی زاضایی ثطای ثطٔؤ فظتبحٞبی ٍٟ٘ساضی ٚ ٔسیطیتی، ٔ ٕٞطاٜ ثب وبٞف ٞعیٙٝ G DATA ٞبی حُ ضاٜ

 .وٙس تأٔیٗ ٔی

 هحافظت جاهع هشتری
 ٔحبفظت حساوثطی ثب اؾتفبزٜ اظ قٙبؾبیی فؼبَ ٚ ٔجتٙی ثط أضب ّا تکٌَلَشی ترکیثی تعتي حفرُ

 افعاض اضبفی ٘یبظ ثٝ افعٚ٘ٝ ٔطٚضٌط یب ٘طْثسٖٚ  –پطزاذت ایٙتط٘تی أٗ  G DATAهحافظ تاًکی 

 ٞبی ٘بقٙبؼ ٔحبفظت حتی زض ثطاثط ٚیطٚؼ هعذٍدکٌٌذُ رفتاری

ٔضط  USBعٛض لبثُ اعٕیٙب٘ی ٔكتطیبٖ ضا زض ٔمبثُ اثعاضٞبی  یىپبضچٝ ثٝ USBوّیس  ٔحبفظ نفحٝ هضر USBهحافظت در تراتر اتسار جذیذ! 

 ٕ٘بیس ظ٘ٙس، ٔحبفظت ٔی ٔی وّیس خب  وٝ ذٛز ثٝ ػٙٛاٖ نفحٝ

ّا ٍ  هحافظت یکپارچِ در تراتر ّرزًاهِ

 ّای آلَدُ تِ ٍیرٍض ایویل

 POP3  ٚIMAPٞبی  ، ٚ ثطای حؿبةMicrosoft Outlookثطای افعٚ٘ٝ 

 ، اؾىٗ پٛضت ٚ ...DoSٞبی  ٘ظبضت ثط تٕبْ اضتجبعبت ٚضٚزی ٚ ذطٚخی ٚ ٔحبفظت زض ثطاثط حّٕٝ دیَار آتشیي قذرتوٌذ

ٍیرٍض ترای  آًتیشذُ!  ظازی تْیٌِ

 کارتراى لیٌَکط

پكتیجب٘ی اظ اوٖٙٛ ثب  ٔحبفظت اظ وبٔپیٛتطٞبی ِیٙٛوؽ قطوت زض ثطاثط ذغطات ایٙتط٘ت. ٞٓ

 ٞبی ثیكتط تٛظیغ

 

 هذیریت هرکسی
 قسٜ ؾٛزٔٙس ٞبی ٔسیطیت لبثّیت اضائٝ ؾطٚیؽ شذُ هذیریتّای  ظرٍیط

 ٞب ٚ ٔدٛظٞبی وبضثطاٖ ٔسیطیت ٔطوعی اتهبالت، ثطضؾی ٚیطٚؼ هذیریت آظاى ٍ تررظی اجوالی ظریع

 ٕٞطاٜ ثب ٌعاضـ ٚضؼیت ٚ ؾبثمٝ ٘هت شذُ ظازی تررظی ًصة ظادُ

 تٕبْ اعالػبت ٔطثٛط، ٕٞطاٜ ثب ضإٞٙبی ٔغبثك ثب ٔحتٛا ثطضؾی وبضثطپؿٙس داشثَرد ٍاضح

 ٞبی ٕٞطاٜ اظ ٞطخبئی ثب اؾتفبزٜ اظ ٚاؾظ وبضثطی ایٙتط٘تی، حتی اظ عطیك زؾتٍبٜ هذیریت از راُ دٍر

 ضایتطٞبٞبی حبفظٝ ٚ  ، وبضتUSBوٙتطَ ٔدٛظ افطاز ثطای اؾتفبزٜ اظ اثعاض  کٌترل دظتگاُ

 ٞبی ٔدبظ ثطای ٘هت یب اؾتفبزٜ ثط٘بٔٝ ٔكرم وطزٖ ّا کٌترل ترًاهِ
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ایٌترًتی ٍ کٌترل  یفیلتر جعتجَ

 اظتفادُ از ایٌترًت

 تٛا٘س ٔحسٚز قٛز ٞب ضا ٔؿسٚز ٕ٘ٛز؛ ظٔبٖ اؾتفبزٜ اظ ایٙتط٘ت ٔی تٛاٖ ثطذی ؾبیت زض نٛضت ٘یبظ ٔی

 ٞبی ٔٛخٛز ٚ ذٛزوبضؾبظی اتهبَ وبضثطٜ  ا٘تمبَ ؾبذتبض ٌطٚ ادغام دایرکتَری فعال

ّای  هذیریت دظتگاُشذُ!  ظازی تْیٌِ

 ّوراُ

فٟطؾت افعاضٞب،  ، ثب ٔحبفظت ؾطلت، ثطضؾی ٘طiOSْٞبی ٕٞطاٜ ا٘سضٚیس ٚ  ٔسیطیت ٔطوعی زؾتٍبٜ

تٛا٘س ٔتفبٚت  ٞب ٚ ... )أىب٘بت ثب تٛخٝ ثٝ ؾیؿتٓ ٔی ٞبی قطوت، فیّتط وطزٖ تٕبؼ قٕبضٜ تّفٗ

 ثبقس(

 بیف ٕٞطاٜ ثب خعئیبت فٟطؾت وبُٕٔ٘ افسارّا افسارّا ٍ ظخت فْرظت ًرم

 تٛؾؼٝ ٚ پكتیجب٘ی زض ٔٙعَ تٛأْ زض زفتط ٔطوعی ثٛذْٛ ظاعتِ رایگاى42پشتیثاًی 

 لبثُ اضائٝ زض نٛضت زضذٛاؾت –قسٜ ٚ پكتیجب٘ی ترههی  ٞبی پبؾد تضٕیٗ ظٔبٖ خذهات ٍ پشتیثاًی عالی

 

 ّای اختیاری هاشٍل
ؾبظٌبض ثب تٕبْ ؾطٚضٞبی  (SMTP/POP3)اؾپٓ  ٚیطٚؼ ٚ آ٘تی حُ ٚضٚزی ثٝ ٕٞطاٜ فیّتط آ٘تی ضاٜ اهٌیت ایویلشذُ!  ظازی تْیٌِ

 2013تب  2007٘ؿرٝ  MS Exchangeزاضای افعٚ٘ٝ ٚ ...  Exchange ،Notesایٕیُ قبُٔ: 

 ٌیطی ٔطوعی وبضثطاٖ ثطای تٕبْ وبٔپیٛتطٞبی قرهی قطوت پكتیجبٖ گیری هرکسی کارتراى پشتیثاى

 افعاض افعاضٞبی ٔبیىطٚؾبفت ٚ ؾبیط تِٛیسوٙٙسٌبٖ ٘طْ قسٜ اظ ٔطوع ثطای ٘طْ ضٚظضؾب٘ی وٙتطَ ثٝ هذیریت پچ

 

   ضویوِهحصَل 
ٞب، ثٝ عٛض ٚیػٜ ثطای  ٞب، تطٚخبٖ ثطای ٔحبفظت یىپبضچٝ قجىٝ: ٔحبفظت ٌؿتطزٜ زض ثطاثط ٚیطٚؼ ٍیرٍض هک آًتی

 MAC OSٞبی  وبضثطاٖ ؾیؿتٓ
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 ٍری، تْرُ افسایش تِ ها در راظتای G DATA هخرب، افسارّای ًرم تِ ٍاکٌش در شذُ صرف ّسیٌِ ٍ زهاى کاّش تا»

 «اطویٌاى کوک کردُ اظت. قاتلیت ٍ کارایی

  )وطیؽ ثیتع، ٔسیط پطٚغٜ ٚ ظیطؾبذت فٙبٚضی اعالػبت، ضزیٓ، اٍّ٘ؿتبٖ(
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 ّای اهٌیتی ظفارشی قاتلیت
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وٝ  زٞس ٔی اضائٝٔبغِٚی ضا  ٞبی حُ ضاٜ G DATA اؾت وٝ زِیُ ٕٞیٗ ثٝ. ٔتفبٚت اؾت ٞبی اِٚٛیت ٚ اِعأبت زاضای قطوت ٞط

 .ضا ا٘تربة ٕ٘بیس ذٛز قجىٝ ٔٛضز ٘یبظ ٔحبفظت زٞس ؾبظٔبٖ اخبظٜ ٔی ٞط ثٝ

 قبُٔ ٔبٔحهَٛ  ؾٙتی، ٞبی ٚیطٚؼ آ٘تی فٙبٚضی ثط ػالٜٚ. ٞؿتٙس ٔب انّی أٙیتی ٞبی قبُٔ فٙبٚضی ٔحهٛالت تٕبْ

 قسٜ حبنُ قسٜ اؾت. ؾبظی ثٟیٙٝ ٚیطٚؼ اؾىٗ فطآیٙس ٚیطٚؼ آ٘تی ٔٛتٛض زٚ ازغبْاظ  وٝ اؾت« ٞب ثؿتٗ حفطٜ»ٔحبفظت 

ٔحبفظت  – ٘بقٙبذتٝتٟسیسات  حتی - تٟسیسی ٞط اظضا  قجىٝٔحبفظ ثب٘ىی  ٚ یضفتبض ٔؿسٚزوٙٙسٜ ٔب٘ٙس فؼبَ ٞبی ٚضیبفٙ

 ٕ٘بیٙس. ٔی

  ّا ظیاظتهاشٍل هذیریت 

ٔهطفی  ٞبی ؾیبؾت اخطای ٚ قجىٝ أٙیت ٔیٗتأ ثطای ضطٚضی یوٕىثٝ عٛض ٔمطٖٚ ثٝ نطفٝ   ٞب ؾیبؾت ٔسیطیت ٔبغَٚ

اثعاضٞبی  ٔب٘ٙس ٞب، ضا زض ثطاثط ذغط٘بوتطیٗ حّٕٝ أٙیت  G DATA یٞب ؾیبؾت ٔسیطیت ٔبغَٚ. وٙس اضائٝ ٔی ثعضي ٞبی قطوت

USB، وٙس تأٔیٗ ٔی ٘بقٙبذتٝافعاضٞبی  ٘طْ ٚ ٞب ؾبیت ٚة. 

 ثطای قب٘ؿی ٞیچ آٟ٘ب زض ٔٛخٛز ٔرطة افعاضٞبی ٘طْ ،USBاثعاض  ٔب٘ٙس حُٕ، لبثُ ٞبیاثعاض اظ اؾتفبزٜوبُٔ  وطزٖ ٔؿسٚز ثب

ٔحسٚز وطزٖ اؾتفبزٜ اظ  یب ٚ ایٙتط٘ت اظٔحسٚز  اؾتفبزٜ لجیُ اظ  قطوت ٞبی ؾیبؾت. ٘ساض٘س قجىٝ یب ٚ وبٔپیٛتط ثٝ ٘فٛش

 اعٕیٙبٖ حبنُ ٕ٘ٛز. قجىٝ ؾطاؾط زض ٚضی ثٟطٜ ٚ ٔغّٛثیت اظ ٕٞچٙیٗ ٚ ٌصاقت اخطا ثٝ تٛاٖ ٔیضا  ٞب افعاض ٘طْ
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 هذیریت اتسارّای ّوراُ

 ٌطزـ ٞبی ٔسَ ٞب تجّت ٚ ٞٛقٕٙس ٞبی تّفٗ. یه ٔهیجت ثبقٙس ٚ ٔٛٞجت یه سٙتٛا٘ ٔی ٕٞعٔبٖ عٛض ثٝ ٕٞطاٜ ٞبی زؾتٍبٜ

 تٛا٘ٙس تٟسیسٞبیی ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ ثبقٙس. ذٛثی أٙیت آٟ٘ب تأٔیٗ ٘كٛز، ٔی ا٘س وٝ اٌط ثٝ ٚخٛز آٚضزٜثٝ  ثؿیبضی ضا خسیس وبض

ٚضٚز  یب ٔحطٔب٘ٝ اعالػبتثبػث زضظ  ؾٟٛاً ستٛا٘ٙ یٔ، س٘قٛ ٔی اؾتفبزٜوبضی  ٕٞچٙیٗ ٚ اؾتفبزٜ قرهی ثطای وٝ ٞبیی زؾتٍبٜ

 قٛ٘س. ؾبظٔب٘ی قجىٝ ثٝ ٔرطة افعاضٞبی ٘طْ

 اظ ی ٔتؼسزیٞب عیٌٙٝاؾتفبزٜ اظ  ثب ٕٞطاٜاثعاضٞبی  أٙیت ٔیٗأت ٚ ٔسیطیت تب وٙس ٔی وٕه ٞبی ٕٞطاٜ اثعاض ٔسیطیتٔبغَٚ 

 تّفٗ زفتطچٝ اظ ٔحبفظت ٚ ٘بٔغّٛة ٞبی ثط٘بٔٝ اظ ؾیبٜ ِیؿتایدبز  ؾطلت، ٚ ٚیطٚؼ ٔحبفظت اثعاضٞبی ٕٞطاٜ زض ثطاثط  خّٕٝ

 .قطوت ا٘دبْ قٛز زاذّی

 

 

www.N
oja

nr
ay

an
eh

.ir



 

   کٌٌذ. را اًتخاب هی «اهٌیت آظاى» شوا هشتریاى G DATA تا 

 

12 

 ارائِ اظتفادُ ظَْلت ٍ کارتری ّای گرٍُ ًظر از را هتعذدی ظازی ظفارشی ّای گسیٌِ G DATA هتورکس هحافظت»

 «.کٌذ هی

  (ثّػیه، ّٞٗ، قٟطزاضی ، ٔسیط فٙبٚضی اعالػبتاِیٛض زوبن)

 هذیریت پچ 

 ثطای. ٔدطٔبٖ ؾبیجطی تجسیُ قسٜ اؾتٞبی  ٞبی ٞسف حّٕٝ افعاضٞبی ٔتساَٚ ٔٛضز اؾتفبزٜ ثٝ یىی اظ ٌعیٙٝ ٘طْ پصیطی آؾیت

 ٔٙظٓ عٛض ثٝ ثبیس endpointٞبی افعاض ٘طْ تٕبْ افعاضٞبی ٔرطة، ٔكىالت أٙیتی تٛؾظ ٘طْ ایٗ اظ ثطزاضی ثٟطٜ اظ خٌّٛیطی

 فٛضاً ٞبی ظٔب٘ی یب ٔبِی ثب تٛخٝ ثٝ ٔحسٚزیت ٔسیطاٖ اظ ثؿیبضی اؾت، زؾتطؼ زضخسیس  پچ یه وٝ ظٔب٘ی حتی أب. س٘قٛ پچ

 ٕ٘بیٙس. ضا ٘هت ٕ٘ی آٖ

 زض پصیطی آؾیت ٞطٌٛ٘ٝزٞس ثٝ عٛضی وٝ اظ  ٞب ضا ثٝ عٛض ذٛزوبض ا٘دبْ ٔی آظٔبیف ٚ ٘هت پچ اذتیبضی پچ ٔسیطیت ٔبغَٚ

 .ٕ٘بیس خٌّٛیطی ٔی ثبِث قرم ٔحهٛالت ؾبیط ٚ پّیط فّف ازٚثی ضیسض، ازٚثی خبٚا، ٚیٙسٚظ،

 اهٌیت ایویل 

 ٙس٘تٛا ٔی ،PDF ٞبی فبیُ ٔب٘ٙس پیٛؾت ٞبی فبیُ ثطای ٘فٛش اؾت. اؾتفبزٜاثعاضٞبی ٔتساَٚ ٔٛضز  اظ یىی اِىتطٚ٘یىی پؿت

 قٛ٘س. ٞب ثبػث اتالف ظٔبٖ ٚ ٔٙبثغ ٔی ٞطظ٘بٔٝ وٝ حبِی زض ثبقٙس، -ٔرطة  یب ٔفیس -ثط٘بٔٝ  ٘ٛع ٞط قبُٔ

 ثٝچٝ زض نٛضت اؾتفبزٜ . ٕ٘بیٙس ٔحبفظت ٔی ٔكتطیبٖ ثٝآٟ٘ب  ضؾیسٖ اظ لجُحتی  یایٕیّ ٞبی پیبْ اظٔبغَٚ أٙیت ایٕیُ 

 ثٝٔبغَٚ أٙیت ایٕیُ  ٔؿتمُ، ٌبٜزض یه ػٙٛاٖ ثٝچٝ  ٚ 2013تب  2007 ؾطٚض اوؿچٙح ٔبیىطٚؾبفت ثطایافعٚ٘ٝ  یه ػٙٛاٖ

 ٕ٘بیس. ٞبی زضیبفتی ٚ اضؾبِی حصف ٔی ضا اظ ایٕیُ ٞب ٞطظ٘بٔٝ ٚ ٔرطة افعاضٞبی ٘طْ ثطٔؤ عٛض
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 کارتراىگیری  پشتیثاى 

 ٘مم یه اظ ثیف ٞب چیعی اظ ثیٗ ضفتٗ زازٜ اٚلبت ٌبٞی أب اؾت، ٟٔٓ ثؿیبض ٔرطة افعاضٞبی زض ثطاثط ٘طْ خبٔغ ٔحبفظت

 .٘یؿت ثطق لغغ یب افعاضی ؾرت

 ٞبی ضایب٘ٝ تٕبْ ضٚی ثط ی ٔٛخٛزٞب زازٜ اظ اتٛٔبتیه یطیٌ پكتیجبٖضا ثب  ٍ٘طا٘ی وبضثطاٖ ایٗ ٔطوعی ٌیطی پكتیجبٖ ٔبغَٚ

 .ٕ٘بیس ثطعطف ٔی قطوت قرهی

 

 ّای اًتخاتی هاشٍل

  ٞبی قجىٝ لبثُ اضائٝ ٞؿتٙس. حُ ط ضٚی تٕبْ ضاٌٜیطی وبضثطاٖ ث ٔسیطیت پچ، أٙیت ایٕیُ ٚ پكتیجبٖ تىٕیّیٞبی  ٔبغَٚ
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 هسایای هْن

 ًصة تذٍى اظترض
وٝ  وٙس ٔی وبضثطاٖ وٕه الظْ اؾت. ثط٘بٔٝ ٘هت ثٝ G DATAحُ  ثسٖٚ تٛخٝ ثٝ ثعضٌی قجىٝ، تٟٙب چٙس وّیه ثطای ٘هت ضاٜ

 قجىٝ زض حتی -اخعا  ٔطوعی، ٔسیطیت زاقجٛضز ثب ا٘ساظی قٛز ٚ قطٚع ثٝ وبض ٕ٘بیس. ؾطٚض ٔطوعی زض ػطو چٙس زلیمٝ ضاٜ

 .قٛ٘س ا٘ساظی ٔی ثطای وبضثطاٖ ضاٜ تالـ ٚ ظٔبٖ حسالُزض  - ٘بٍٕٞٗ ثؿیبض ٞبی

 زؾتطؾی ٘یبظ ثٝ ثسٖٚ ضاحتی ثٝ تٛاٖ ٔی ضا ٔب ٞبی حُ ضاٜ ،ٔس ٘ظط ثبقس ٕٞطاٜزؾتٍبٜ  یب ٚ ثٛن ٘ٛتچٝ  ثبثت، وبٔپیٛتط چٝ

زض  G DATAٞبی  حُ ضاٜ ،فؼبَ زایطوتٛضی اظ زضیبفت اعالػبت تٛا٘بیی ثٝ تٛخٝ ثب ا٘ساظی وطز. ضاٜ قجىٝ ٞبی زؾتٍبٜ ثٝ فیعیىی

 .ؾبظز ثط ضٚی تٕبْ وبضثطاٖ قجىٝ ضا فطاٞٓ ٔیوٝ ایٗ أط ٘هت ذٛزوبض  ،وٙٙس ٘فٛش ٔی ٔٛخٛز قجىٝ ؾبذتبض

 یکپارچِ هذیریت
 ٞط اظ ثركی ٚ ٔسیطیتی ضا ثط ػٟسٜ زاضز ٚظبیف اظ ای ٌؿتطزٜ عیف ٔؿئِٛیت G DATA ٔسیط: ٘ظبضت ٚ پیىطثٙسی اؾتمطاض،

. اؾت قجىٝ ٔسیطیت ثطای ٔسیطاٖ ثطای ؾطیغ ٚ ٞٛقٕٙسیه ضٚـ  اؾتفبزٜ ثطای آؾبٖاثعاض خبٔغ ٚ  ایٗ. اؾت G DATA ثؿتٝ

 ثٝ ؾطیغ زٞی پبؾدؾبظز وٝ لبثّیت  ضا فطاٞٓ ٔی قجىٝ أٙیت بیٞ خٙجٝ تٕبْ اظ وّی ٔطٚض یه آٖ ٔٙسؾبذتبض زاقجٛضز

 .ضا زض پی زاضز ٟٔٓٞبی ٞكساض

ایٕیّی  ٌعاضـ. اؾت قسٜ آؾبٖحؿبؼ ثٝ ٔحتٛا   ضإٞٙبی ٌؿتطزٜ ٚ ٞب ٔٙغمی ٔبغَٚ یبفتٝ ؾبظٔبٖ ظثب٘ٝ  ثٝ ٚؾیّٝ ٔسیطیت

 .ٔسیطیتی ثطآٚضزٜ ٕ٘بیٙس ضاثظ ثٝ زؾتطؾی ثٝ ٘یبظ ثسٖٚ ّٛة ذٛز ضاوٙس تب ٘یبظٞبی ٔغ وٕه ٔی ٔسیطاٖ ثٝ تٙظیٓ لبثُ

 ٔىب٘ی ٞط اظ ٔسیطیت اثعاضٞبی ثٝ زؾتطؾی. ٔغبثمت زازٜ قٛ٘س ٚضؼیتی ٞط ثب تٛا٘ٙس ٔی G DATAٔسیطیتی  ٞبی حُ ضاٜ

 ٔی وٙس. ضا اضائٝ ٔی G DATA ٔسیطأىب٘بت  ٕٞبٖاؾت وٝ  ٚة ثط ٔجتٙی أٗ عاضاث یهG DATA ٔسیط ٚة . اؾت پصیط أىبٖ

 .وطز اؾتفبزٜ ٚة ٔطٚضٌط یه ثب -زض زاذُ ٚ یب ذبضج قجىٝ قطوت  – یوبٔپیٛتط ٞط ثب اؾتفبزٜ اظ آٖ اظ تٛاٖ
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 G حُ ضاٜثٝ  ذٛزتجّت  یب ٚ ٞٛقٕٙس ٞبی ٌٛقی زض G DATAٕٞطاٜ  ٔسیطثب اؾتفبزٜ اظ  ٛا٘ٙست ٔی وبضثطاٖ وبض ٔیع اظ زٚض ثٝ

DATA ثطای ضا آٖ قٛز ٔی ثبػث وٝ قسٜ اؾت ؾبظٌبض ٕٞطاٜ ٞبی زؾتٍبٜ ثطای آٖ وبضثطی ضاثظ. سثبقٙ زاقتٝ زؾتطؾی 

 ٔٙبؾت وٙس. – وٛچىتط ٞبی ٕ٘بیف نفحٝ ضٚی ثط حتی - اؾتفبزٜ

 

 یافتِ هالکیت ّای کاّش ّسیٌِ
 یه زض ی ضأسیطیت ٞبی ٌعیٙٝ تٕبْ G DATA ٔسیط .ا٘س قسٜ عطاحیقسٜ ٔبِىیت  تٕبْ ٞبی ٞعیٙٝ وبٞف ثطای ٔب ٞبی حُ ضاٜ

 ٚ زاض٘سؾطیغ  زؾتطؾی ٔطثٛعٝ تٙظیٕبت ثٝ ٔسیطاٖ. قٛز وٙس وٝ ثبػث وبٞف ظٔبٖ ٚ ٞعیٙٝ ٔٛضز ٘یبظ ٔی ٚاحس اضائٝ ٔی ضاثظ

 .قٛز ؾطػت آٟ٘ب وبؾتٝ ٕ٘ی پیچیسٜ ٔٙٛٞبیتٛؾظ  ٞطٌع

لبِت  آٖ آقٙب قٛ٘س. ٞبی ٌعیٙٝ تٕبْ ثب ٔؿتمیٓ عٛض ثٝ تٛا٘ٙس ٔی ٔسیطاٖ وٝ وٙس ٔی تضٕیٗ  G DATAٔسیط وبضثطپؿٙس لبِت

 اخطا ثبقس. ٚ زؾتطؾیلبثُ  یآؾب٘ثٝ  – ثبقس پیچیسٜٞط چمسض ٞٓ وٝ  – ػّٕیبتی ٞط وٝ قٛز ٔی ثبػث ضاثظ ٔٙسؾبذتبض
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 فردی پشتیثاًی
 ثطای ٞب ٔبغَٚ تٛؾظ اذتیبضی نٛضت ثٝتٛا٘ٙس  وٝ ٔی ٞؿتٙس أٙیتی أىب٘بت اظ خبٔغ ای ٔدٕٛػٝ قبُٔ ٔب ٞبی حُ ضاٜ ٕٞٝ

 ٌؿتطـ یبثٙس. قجىٝ قطایظ ثب ٔغبثمت

 یٗٔكبٚض ٘ٝ، ٔٙبؾت ذٛاٞس ثٛز یب بٖ قٕبٔكتطی قجىٝثطای  ذبل ٔبغَٚ یب ٚ حُ ضاٜ یه آیب وٝ ٘یؿتیس ٔغٕئٗ قٕب اٌط

 .تٛا٘ٙس قٕب ضا وٕه ٕ٘بیٙس ٔی ت ٔبٔحهٛال آ٘الیٗ

 قٕب ضا ذٛاٞیٓ یبفت. ٔكتطیبٖ ثطای ٔٙبؾت حُ ضاٜوٕه یىسیٍط  ثب ٔب ٚ ثٍیطیس زض ظٔب٘ی ثب ٔب تٕبؼ ٛا٘یست ٔی ٕٞچٙیٗ قٕب

 خذهات هذیریت شذُ

 

 G ٔٛاضزی، چٙیٗ زض. فٙبٚضی اعالػبت ٘یؿت أٙیتی حُ ضاٜ یه ٔسیطیت ثطای ٔٙبثغ زض ٌصاضی ؾطٔبیٝ ثٝ ٔبیُ وؿی ٞط

DATA ENDPOINT SECURITY  اؾت خّٛ ثٝضٚ  ٔٙبؾت ضاٜیه. 

 .وٙس ٔی فطاٞٓ ذسٔبت ای حطفٝ ٔسیطیت ضاحتیضا ثٝ ٕٞطاٜ  G DATA أٙیتی ٞبی حُ ضاٜ ٔعایبی تٕبْٔحهَٛ  ایٗ

 MANAGEDٞبی اظ ضاٜ زٚض  ثب اؾتفبزٜ اظ لبثّیت. اؾت ٔسیطیت ٚ پیىطثٙسی اؾتمطاض، ٔؿئَٛ فٙبٚضی اعالػبت أٙیت قطیه

ENDPOINT SECURITY، ساضز٘ ٚخٛزٔحُ  زض ٟٔٙسؾبٖ ثب ثط ظٔبٖ ٔاللبت ٞبیلطاض زازٖ تطتیت ثٝ ی٘یبظ. 

 .وٙٙس تٕطوع قجىٝ أٙیتٍ٘طا٘ی اظ  ثٝ ٘یبظ ثسٖٚ ذٛز انّی ٚظبیف ا٘دبْثط  ستٛا٘ٙ ٔیآٟ٘ب  وبضوٙبٖ ٚ قٕب ٔكتطیبٖ
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 اهٌیت آظاى

 ٘یبظٞبیٔٙبؾت زلیمبً  زٞس وٝ ضا ٔی أٙیتی فٙبٚضی اعالػبت ٞبی افعاض ٘طْ ایدبز اخبظٜ ٔب ثٝ أطٚظی أٙیتی ٞبی چبِف زضن

 .ٞؿتٙس ٟٔٓ وبضٚ  ٕ٘بیی وٝ زض وؿت ٔعایبیی ضا اضائٝ ٔی ٞب ٚ حُ ضاٜ ٔب ؾفبضقی، أٙیتی أىب٘بت اضائٝ ثب. اؾت وبضثطاٖ

فٙبٚضی  أٙیتی ٞبی حُ ضاٜ تٛؾؼٝ ٚ یكتحم زض ؾبِٝ ؾی ؾبثمٝ یه ٔب ٚیطٚؼ، آ٘تی افعاض ٘طْ ظٔیٙٝ زض پیكٍبْ ػٙٛاٖ ثٝ

 .بٕ٘بٖ زاضیٓٔكتطی اعالػبت اظ ٔحبفظت ثطای اعالػبت

 اظ اعالػبت آٚضی خٕغحبَ  زض ٔساْٚ عٛض ثٝ( إِٓبٖ ثٛذْٛ زض ٚالغ) G DATA أٙیتی ٞبی آظٔبیكٍبٜ زض ٔب أٙیتی وبضقٙبؾبٖ

 .ٞؿتٙس ایٙتط٘تی خطائٓ ثب ٔجبضظٜثطای  فؼبَ ٞبیُ ح ضاٜ تٛؾؼٝ حبَ زض ٚ خسیس ؾبیجطی تٟسیسات اضظیبثی خٟبٖ، ؾطاؾط

 

 چٍٛ٘ٝ وٝ زٞس ٔی ٘كبٖ ٚ اؾت ٔب ٔجتىطا٘ٝ تحمیمبت اظ یه ٕ٘ٛ٘ٝ انّی «اٚضٚثطٚؼ»ویت خبؾٛؾی  ضٚت اذیط وكف

 زض آٌبٞی افعایف ٚ ثٝ زٞس اؾبؼ ٘ٛآٚضی ٔب ضا تكىیُ ٔی ٔب تحمیمبت. زٞیٓ پبؾد خسیس تٟسیسات ؾطػت ثٝ ثٝ تٛا٘یٓ ٔی

 .وٙس ٔی وٕه فٙبٚضی اعالػبت ٚ ٞب زازٜ ذهٛنی حطیٓ أٙیت، ثٝ ٔطثٛط ٔؿبئُ ٔٛضز
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G DATA  ٖفطاٞٓ ذبعط آضأفٞب  قطوت ٚثطای اقربل  ٔب: وٙس اضائٝ ٔی أٙیت فطاتط اظ ذسٔبتی ،إِٓب٘ی قطوت یهثٝ ػٙٛا 

 ؾبظز. ضا فطاٞٓ ٔی پٟٙب٘ی ضؼفٝ ٘مغ ثسٖٚ أٙیت ،إِٓبٖ ذهٛنی حطیٓ اظ ٔحبفظت ؾفت ٚ ؾرت لٛا٘یٗ. وٙیٓ ٔی

تجسیُ قسٜ اؾت  فٙبٚضی اعالػبت أٙیت زض خٟبٖ یپیكطٚ ٞبی قطوت اظ یىی ثٝ G DATA ،1985 ؾبَظٔبٖ تأؾیؽ زض  اظ

 وٙس. ٞبی ذٛز ضا اضائٝ ٔی حُ ضاٜ خٟبٖ ؾطاؾط زض وكٛض 90 اظ ثیف زض وٝ

 ها اهٌیتی ّای حل راُ

ٞبی ؾطٚض ،ٞبوبٔپیٛتط اظ خبٔغ ٔحبفظت ٚ ػبِی ػّٕىطز آٟ٘ب قٛ٘س. اخطا ٔی ٚ ٘هت ضاحتی ثٝ DATA G ٔحهٛالت :خاًِ در

ٚ ٞٛیت  اعالػبت. وٙٙس اضائٝ ٔی ٘سضٚیسا ٚ ٔه ٚیٙسٚظ،ٞبی  ػبُٔ زاضای ؾیؿتٓ ٕٞطاٜ ٞبی تّفٗ ٚ تجّت ،ٞب ثٛن ٘ٛت ،ذبٍ٘ی

 .ٞب ضا زاض٘س حّٕٝ ثطاثط زض ٕٔىٗ ٔحبفظت ثٟتطیٗ ٞٛیت ٚ قرهی

 ٚحٕالت پٟٙب٘ی  ٞب، وطْ ٞب، تطٚخبٖ ٞب، ٚیطٚؼ ثطاثط زض ثطٔؤ عٛض ثٝ افعاض ٘طْ أٙیتی، اؾتب٘ساضزٞبی تطیٗ زلیك وطزٖثب ثطآٚضزٜ 

 .قٛز ٔی ٔحبفظت قسٜ ٘هت ٞبی ثط٘بٔٝ تٛؾظ ؾٛءاؾتفبزٜ ثطاثط زض ٕٞچٙیٗ وبضثطاٖ. وٙس ٔی زفبع ؾبیجطی تٟسیساتؾبیط 

 ٔطٚضٌطپیكطفتٝ ػّٕىطز  ٔحبفظت ثٝ ٕٞطاٜ ٚ فطظ٘ساٖ وٙتطَ ٚ ٔٙظٓ ٌیطی پكتیجبٖ ثطای زؾتطؼ زض اذتیبضی ٞبی ٔبغَٚ

 قٛز. زض عَٛ ثب٘ىساضی ٚ ذطیس ایٙتط٘تی ٔی زؾتىبضیثبػث خٌّٛیطی اظ 

 اظ ٘بقی ذغطاتؾبیط  ٚ ٔرطةافعاضٞبی  ٘طْ حٕالت ثطاثط زضضٚظ  اػتٕبز ٚ ثٝ لبثُ ٔحبفظت اضائٝ ثب ٔب ٞبی حُ ضاٜ :کار هحل در

 ٚ اعالػبت فٙبٚضی ٞبی ظیطؾبذت اظ ٔحبفظت طایث سٙتٛا٘ ٔی ٞب قطوت. وٙٙس ٔمبثّٝ ٔی چبِكی ٞط ثب، زیدیتبَ ٞبی قجىٝ

 افعاض ٘طْ ٌؿتطزٜ،ٔحبفظت  ٚخٛز ثب. وٙٙس تىیٝثٝ ٔب  –ٔبِىیت ٔؼٙٛی  - كبٖ زاضایی تطیٗ اضظـ ثبٚ ٕٞچٙیٗ  ذٛز وبضوٙبٖ

 وٙس. ٞب فطاٞٓ ٔی ضا ثطای قطوت ٕٞطاٜٞبی  زؾتٍبٜ تىِٙٛٛغی ٔب٘ٙس خسیس تحٛالتثطزاضی وبُٔ اظ ٔعایبی  ثٟطٜ آظازیٕٞچٙیٗ 

 تضٕیٗ ٔب ٔترههیٗ ٚ ؾفبضقی وطز ذبل ؾٙبضیٛی یه طایث ثٝ عٛض زلیك تٛاٖ ٔی ضا G DATA قجىٝ ٞبی حُ ضاٜ تٕبْ

 .٘هت ٚ اخط ذٛاٞس قس ظٚزی ثٝ حُ ضاٜوٝ ایٗ  وطز سٙذٛاٞ
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ثب  ا٘غجبق ثطایای ضا  اِؼبزٜ فٛق ٞبی لبثّیت( پچ ٔسیطیت ٚوبضثطاٖ  ٌیطی پكتیجبٖ ایٕیُ،أٙیت ) اذتیبضی ٞبی ٔبغَٚ ا٘تربة ثب

 افعاض افعٚز. تٛاٖ ثٝ ٘طْ ٚوبض ٔی وؿت وبض ٌطزـضٚ٘س 

 :G DATA درتارُ

 زض إِٓبٖ 1985قسٜ زض ؾبَ  تأؾیؽ 

 ْٚیطٚؼ خٟبٖ افعاض آ٘تی اِٚیٗ ٘ط 

  ٜٚٔطوعی تٛؾؼٝ ٚ پكتیجب٘ی ٚالغ زض ثٛذٌْٛط 

  وبضٔٙس زض ؾطاؾط خٟبٖ 400ثیف اظ 

 ٜوكٛض 90ٞب زض ثیف اظ  حُ اضائٝ ضا 

 ٜٚوبضٞب ٞبی أٙیت فٙبٚضی اعالػبت خبٔغ ثطای ذب٘ٝ ٚ وؿت حُ ضا 

  ؾبذت إِٓبٖ»فٙبٚضی» 

 ٖٛٔٞبی ٔتؼسز ٔمبیؿٝ ٔحهٛالت ثط٘سٜ آظ 

 ٖٚفبزاضی ثبالی ٔكتطیب 

 اِؼبزٜ ٘ی ٔكتطیبٖ فٛقذسٔبت ٚ پكتیجب 
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 «.کٌین تا فٌاٍری اطالعات را ایوي ظازین؛ اهرٍز ٍ در آیٌذُ ها تحقیق ٍ تررظی هی»

  (G DATAٞبی أٙیتی  ضئیؽ آظٔبیكٍبٜ، ضاِف ثٙعِٔٛط)

 

 جایسُ ترًذُ هحافظت
 ثبالتطیٗ ثب G DATA ٔحهٛالت. ثؿیبضی ضا ثطای ٔب ثٝ زؾت آٚضزٜ اؾت خٛایع ٔب ٔحهَٛ تٛؾؼٝ ٚ تحمیك ٔب، تبضید عَٛ زض

 .ا٘س قسٜ تبییس أٙیتی اؾتب٘ساضزٞبی

 G ٔحهَٛ، إِٓبٖ ٙسٌبٖوٙ ٔهطف یپیكطٚ ٚ ثٙیبز ؾبظٔبٖ یه اؾتیفتبً٘ ٚاض٘تؿت، تٛؾظ قسٜ ا٘دبْ ٔمبیؿٝ آظٖٔٛ زض

DATA INTERNET SECURITY افعاضٞبی ٘طْ تكریمػّٕىطز ثٟتطی زض  - 2012ٞفت ثبض ٔتٛاِی اظ ؾبَ  – ٔساْٚ عٛض ثٝ ٔب 

 .اؾت زازٜ ٘كبٖ ذٛز ضلجبی٘ؿجت ثٝ  ٔرطة

تطویت  ؾبظٔب٘ی ٞبی ٔحیظ ثطای أىب٘بت اظ ای ٌؿتطزٜ عیف ثبضا  خبیعٜ ثط٘سٜ ٔحبفظت G DATA ٚوبض وؿتٞبی  حُ ضاٜ

 .وٙٙس ٔی

هحافظت  (:4102)فَریِ  AV-TESTتأییذشذُ تَظط  اًذپَیٌت

ANTIVIRUS BUSINESS 13  ٜوٝ زاضای خبیعAV-TEST  ثطایأتیبظ  ثبالتطیٗثب G DATA 

 .اؾت قسٜ قٙبذتٝ اـ اِؼبزٜ فٛق ػّٕىطزعٛض ثٝ ذبعط  ٕٞیٗ ٚ اؾت اؾتفبزٜ لبثّیت ٚ ٔحبفظت
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ثِٛتٗ  (:2014)اوتجط  VB100ٚیطٚؼ 

ضوٛضز » «.ضؾس زیٍط ٘یع ٔی VB100ی  خبیعٜ ثٝ یه G DATAیبثس.  ٞب ثب لسضت تساْٚ ٔی ٔٛفمیت

 

 دظترض در ّویشِ
ػّٕىطز ٔب  ٚ ٞب ٔبغَٚ ٔحهٛالت، ٔٛضز زض ؾؤاالت ثٝ پبؾد ضٚظٜ ثطای ؾبػتٝ ٚ 24ٕٝٞثٝ عٛض  G DATAٔكتطیبٖ  ذسٔبت

 آٟ٘ب وٝ عٛضی ثٝ اؾت، ثٛذْٛ زض ٔطوعی زفتط زض تٛؾؼٝ ٚ تحمیك تیٓ ثب ی٘عزیى ٕٞىبضی زض ٔب ذسٔبت تیٓ. حبضط ٞؿتٙس

 ضا اضائٝ وٙٙس. اَٚ زؾت پكتیجب٘ی ثٟتطیٗ سٙتٛا٘ ٔی

ضا  ٔرطة افعاضٞبی ٘طْ تكریمثبالی  ٘طخ ،وٙٙس اػتٕبز ٔب ثٝ ظٟٛض حبَ زض فٙبٚضی چبِف ٞط ثٝ پبؾد ثطای تٛا٘ٙس ٔی وبضثطاٖ

 .سٙوٙضا فطاٞٓ  پكتیجب٘ی اؾتثٙبیی ؾغٛح ٚحفظ وٙٙس 

ضا ٔهطف  ؾیؿتٓ ٔٙبثغ ٘ٝ ٚآؾب٘ی زاض٘س  اؾتفبزٜ ٚ ٘هت -ا٘س  ٞبی ثؿیبضی ثٛزٜ خبیعٜ ثط٘سٜوٝ  –ٔب  أٙیتی ٞبی حُ ضاٜ

 ا٘ساظ٘س. ثٝ ٔربعطٜ ٔی ی ضاافعاض  ؾرت ػّٕىطز ٘ٝ ٚوٙٙس  ٔی

 وٙٙس. ضا ا٘تربة ٔی «اهٌیت آظاى» قٕب ٔكتطیبٖ G DATA ثب

 شریکاى فٌاٍری ها
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