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  بهره گیري از موتور ضدویروس قدتمند 
  باالترین رتبه در آزمونهاي کسبAv-Comparatives  و Virusbulletin 

 AV-Test و 
 ... فایروال دوطرفه، جلوگیري از حمله، أنتی فیشینگ ، وب فیلتر و 
 (سبک) سربارگذاري خیلی کم روي سیستم 
 محافظت از داده هاي شخصی کاربر 
 کنترل برنامه هاي کاربردي  
 و نصب و گسترش آسان مدیریت متمرکز  
 برداري ضد بهره -مجهز به سیستم ضد حمله(Anti-Exploit) پیشرفته 
 مجهز به سیستم ضد باج افزار پیشرفته  
  ارایه شده در قالب ماشین مجازي باHigh Availability 

  

 
   معرفی

تاسیس یافته است.  این محصول به لطف موتور ضدویروس  2001باشد که در سال می SoftWinبیت دفندر محصول شرکت رومانیایی 
-AVتوانسته است جزو مطرح ترین آنتی ویروسهاي جهان محسوب شود. در آزمونهاي مستقل  فناوري هاي هوش مصنوعیقدرتمند و همچنین 

Comparatives  وAV-Test  وVirusBulletin  رتبه بسیار باالیی در تستها کسب کرده و چندین بار به عنوان آنتی ویروس سال ، بیت دفندر همواره
ندر، این به دلیل قدرت باالي موتور ضد بدافزار بیت دفکند.  می، بیت دفندر هموراه رتبه اول را کسب  Real-worldدر تستهاي  انتخاب شده است.

 مورد استفاده قرار گرفته است. دیگرآنتی ویروس شرکت هاي خیلی از  فناوري توسط 
 GravityZone نیازهاي کاربران خانگی، محصوالت امنیتی ارایه کرده است. میبیت دفندر براي تامین امنیت کلیه الیه هاي شبکه و همچنین تما

 هاي شبکه در  IOTو دستگاههاي   موبایل گاه کاري،یکپارچه و متمرکز سرورها، ایست بیت دفندر، جدیدترین محصول این شرکت براي حفاظت
 .باشدمی بزرگ بسیار تا متوسط کوچک،

 
 ویژگیها و مزایا

 
  بهره گیري از موتور ضدویروس قدتمند 
  کسب باالترین رتبه در آزمونهايAv-Comparatives  و 

Virusbulletin  و AV-Test 
  فایروال دوطرفه، جلوگیري از حمله، أنتی فیشینگ ، وب

 فیلتر و ...
 (سبک) سربارگذاري خیلی کم روي سیستم 
 محافظت از داده هاي شخصی کاربر 
 کنترل برنامه هاي کاربردي  
 مدیریت متمرکز و نصب و گسترش آسان  
 برداري ضد بهره -مجهز به سیستم ضد حمله(Anti-

Exploit) پیشرفته 
 مجهز به سیستم ضد باج افزار پیشرفته  
  ارایه شده در قالب ماشین مجازي باHigh Availability 

 

 
امنیت را به  گرویتی زون ملزومات امنیت نقاط انتهایی و مراکز داده متفاوت است. 

   کند.میاي مهیا و الیهصورت تطبیقی 
  (فیزیکی، مجازي، ابر) و سرور گرویتی زون براي حفاظت از تمام دستگاه ها شامل

  طراحی شده است.   پایانی (لپ تاپ، تلفن همراه) نقاط
متمرکز  دستگاهها را به صورتمیتما امنیت ی گرویتی زون مدیریتکنسول مدیریت

  کند. میفراهم 
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 گرویتی زون کنسول مدلهاي
 و On-Premise )یا محلی (داخل شبکه گرویتی زون در دو نسخه 

)Cloud  (یا ابري  Off-Premise در نسخه   شده است. ارایهOn-

Premise   نصب و  گرویتی زونبه عنوان سرور ماشین ، یک محلییا
راه اندازي شده و دسترسی و مدیریت آن از طریق مرورگر انجام 

  شود.می
رور گرویتی زون در مرکز داده بیت دفندر قرار داشته سابري، در نسخه 

صرف هزینه سازمان نیازي به اختصاص سرورهاي آنتی ویروس و و 
 قمدیریت نسخه ابري نیز از طری نگهداري از آنها ندارد. تهیه و براي

  گیرد.مرورگر انجام می
  

 نسخه هاي گرویتی زون
با در نظر گرفتن بزرگی شبکه و نیازهاي امنیتی، گرویتی زون در 

  شود:هاي زیر ارایه مینسخه
 GravityZone Business Security 
 GravityZone Advanced Business Security 
 GravityZone Enterprise Security 

 
  ماژولهاي گرویتی زون

 (Endpoint)نقاط انتهایی امنیت براي  -1
  امنیت براي محیط هاي مجازي -2
  Exchangeامنیت براي  -3
  لامنیت براي موبای -4
 

 مقایسه نسخه هاي گرویتی زون
  Business 

Security  
Advanced 
Business 
Security  

Enterprise 
Security  

 
 

  کنسول

دو مدل موجود هر 
مدل ابري است اما 

 شودمیپیشنهاد 

هر دو مدل کنسول 
ابري و داخل شبکه 

 موجود است.

فقط نسخه داخل 
  شبکه

هاي ایستگاه
کاري(فیزیک
 ي و مجازي)

    

سرور 
(فیزیکی و 

 مجازي)
    

Microsoft 
Exchange 

آنتی ویروس 
  و آنتی اسپم

    

دستگاههاي 
  موبایل

Android & 
iOS 

    فقط داخل شبکه 

     دیتا سنتر

 (Endpoint)نقاط انتهایی امنیت براي   
ضدویروس شماره یک جهان و با استفاده از فایروال  به کمکگرویتی زون 

یل تواند ایستگاههاي کاري سرورها و موبامی  IPSدوسویه، کنترل برنامه ها و 
  هاي داخل سازمان را محافظت کند.

 
 پیشرفته (Anti-Exploit)برداري ضد بهره -سیستم ضد حمله

و مانع   شده APTفناوري ضد بهره برداري جدید بیتدفندر باعث کاهش حمله 
  شود.میاز نفوذ هکرها 

  
  سیستم ضد باج افزار پیشرفته

میلیون نمونه است که  2,8ز به دیتابیس باج افزار با بیش از دفندر مجه بیت
دارد. همچنین هوش مصنوعی میسیستم را در مقابل باج افزارها مصون نگه 

  ناشناخته است.باالي بیتدفندر، قادر به شناسایی باج افزاریهاي جدید و 
  

  ضد ویروس و ضد بدافزار
تواند بدافزارها را به کمک امضا ویروسها، هوش مصنوعی، میبیت دفندر 

  مانیتورینگ پیوسته پروسس ها و شبکه جهانی هوش تهدیدات شناسایی کند.
 

  دیواره آتش دو طرفه
که از حمله فوذ نو جلوگیري از  تشخیص سیستم همراه به طرفه دو آتش دیواره

  کند.میهکرها جلوگیري 
  

 وب فیلترینگجستجو و  مشاور
که کاربراطالعاتی را از طریق سایتهاي جستجو مانند گوگل، جستجو میهنگا
را عالمت گذاري کرده و آنها را سایت هاي بالقوه خطرناك کند، بیت دفندر می

  کند.میمسدود 
 

  محافظت از داده ها
محرمانه با تنظیم فیلترهایی براي مشخص کردن جلوگیري از سرقتاطالعات 

  اطالعات حساس و جلوگیري از انتقال آنها
 

  کنترل وب و برنامه هاي کاربران
محدود ساختن یا مسدود کردن دسترسی کاربران به برخی وب سایتها یا برنامه 

  ها
  سطوح دسترسی براي کاربران

تنظیمات آنتی ویروس خود تواند میبسته به تنظیمات مدیر شبکه، یک کاربر 
  را تغییر دهد و یا اینکه قادر به تغییرات نباشد.
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  مدیریت قرنطینه از راه دور
فایلهاي قرنطینه روي کامپیوتر محلی ذخیره شده اند اما از راه دور و 

  از طریق کنسول قابل مدیریت است.
  سیاستهاي امنیتی براي گروه کامپیوترها

سیاستهاي امنیتی به صورت درختی به گروهها و زیرگروهها اعمال 
  شود.می

  کاهش هزینه ها با اسکن هوشمند
 اسکن رفتاري

براي شناسایی  sandboxنگهداري موقت برنامه هاي در یک 
  .هاي مشکوكعملکرد مخرب فایل

  سیستمهاي مجازيمحافظت کامل 
برخالف سایر آنتی ویروسها که صرفا قادر به اسکن فایل سیستمهاي 

حافظه ، پراسس تواند می عالوه بر قایلهامحازي هستند، بیت دفندر 
  اسکن کند.ر انیز ها و رجیستري 

  کشف شبکه و نصب به صورت انبوه
کامپیوترهاي محافظت نشده در شبکه را کشف بیت دفندر تمامی

کرده و مدیر شبکه قادر به نصب آنتی ویروس به صورت یکجا روي 
  باشد.آنها می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کاربران با سطوح دسترسی متفاوت
توان کاربران با سطوح دسترسی متفاوت را در داخل کنسول مدیریتی می

  ایجاد کرد.
 USBو  یکنترل دستگاههاي جانب

تواند به صورت مرکزي ساستهاي دسترسی و بستن بیت دفندر می
  را اعمال کند. USBدستگاههاي جانبی مانند 

  حذف آنتی ویروسهاي رقیب
را به صورت تواند آنتی ویروسهاي قدیمیدر حین نصب، بیت دفندر می

  اتوماتیک از کامپیوترهاي شبکه حذف کند.
  داشبورد و گزارشات متنوع

لحظه، در داشبورد در قالب گزارشاتی جامع، وضعیت امنیتی شبکه، در هر 
 ست.قابل مشاهده و بررسی ا

  رله امنیتی نقطه انتهایی
تواند به عنوان رله عمل کرده و آپدیتها را در شبکه توزیع میهر کامپیوتر 

  کندتا در مصرف اینترنت صرفه جویی شود.
 VMware و  Citrixیکپارچگی با اکتیودایرکتوري، 

یکپارچه بوده و در VMware و  Citrixبا اکتیودایرکتوري، بیت دفندر 
نتیجه مدیریت و نصب  سیتمهاي فیزیکی و مجازي به آسانی صورت 

 گیرد.می
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 امنیت ایمیل
  

  نرخ باالي تشخیص اسپم
، بیت دفندر همواره VirusBulletinموسسه  VBSpamتستهاي میدر تما

  کند.می باالترین رتبه تشخیص اسپم را کسب
 

  محافظت صفر روزه و آنالیز رفتاري
آنتی اسپم، بیت دفندر   (Heuristic)با استفاده از فیلترهاي اکتشافی

  قادر به شناسایی اسپمهاي ناشناس است.
  

 هوشمنداسکن 
بار بد تا انتقال یا اسکن   مرکزي تواند به سرورهايمیبدافزارها  اسکن

  .شود تحمیلپردازشی کمتري بر روي سرور ایمیل 
  

 سریع نصب
بر روي سرور ایمیل در عرض چند دقیقه قابل انجام  بیت دفندر  نصب
  .است

  
  محافظت در برابر ویروسها، بردافزارها و فیشینگ ایمیلی

فیلتر آنالیز داده زمان واقعی، با بهره گیري از شبکه ابري حفاظت جامع 
(Global Protective Network)  قادر به تشخیص اسپم و محافظت در

  برابر تهدیدات پیشرفته و صفر روزه است.
  

  فیلترینگ جامع ایمیل
عالوه بر ویزگیهاي ضد اسپم و ضد بدافزار، بیت دفندر شامل فیلترینگ 

  باشد تا حداکثر امنیت را براي ایمیل فراهم کند.میفایل پیوست و محتوا 
  

 صورت تقاضادر  اسکن
  بیت دفندر توسطهمواره  ایمیل هاي ورودي و خروجیهر چند که 

 Exchange Information توانمیاما در هر زمان نیز شود، اسکن می

Store  (محل  ذخیره ایمیل ها ) کرد اسکنرا.  
  

  مانیتورینگ نقطه به نقطه
مدیریت و گزارشگیري از وضعیت نقاط انتهایی، موبایلها و ایمیل سرور از 

  گیرد.گرویتی زون و به صورت متمرکز انجام میطریق کنسول 
  

  امنیت موبایل  
  

 BYODکنترل 
 پشتیبانی کرده و قادر به مدیریت متمرکز سیاستگذاري  BYODبیت دفندر از 

  و اندروید است. iOSدستگاههاي  امنیتی
  

   مدیریتی امنیت متمرکز براي کاهش حجم کارهاي
موبایل به همراه مدیریت نقاط انتهایی و ایمیل، مدیریت امنیت دستگاه هاي 

  گیرد.میاز طریق کنسول واحد گرویتی زون انجام 
  

 ( مکان یابی، قفل کردن، بازکردن قفل و حذف اطالعات)ضدسرقت
 شخصی و مهمهاي ی از اصلی ترین راه هاي نشت دادهیک موبایلدستگاه هاي 

هستند. این راهکار موقعیت مکانی دستگاه هاي همراه مفقود یا سرقت شده را 
نمایش داده و مدیر شبکه را قادر به حذف غیرقابل بازگشت داده هاي دستگاه 

  .کندمیاز راه دور و یا قفل نمودن آن 
  

  سیاستگذاري موبایلهاي مجاز و غیرمجاز
تواند سیاستگذاري هایی مبنی بر تعریف موبایلهاي مجاز و غیر میمدیر شبکه 

مجاز داشته باشد و دسترسی موبایلهاي غیرمجاز  به شبکه را قطع کند. مثال 
را شناسایی کرده و سیاستهاي شده  Jailbreakیا    شده  rootموبایل هاي 

  خاصی روي آنها اعمال کند. 
  

 اندرویدرمزنگاري بخش ذخیره سازي دستگاه هاي 
گذاري شده و از ، داده هاي این دستگاه ها رمز با فعال کردن رمزنگاري

  .شودمیدسترسی غیر مجاز آن محافظت  
  

 ضدبدافزار فناوريپیشرفته ترین 
  شود. میسازمان  درافزار اندروید شناسایی شده و مانع پخش بدبدافزارهاي ویژه 

 
 یسنج اصالت و صفحه قفل اعمال

 به رمجازیغ افراد یدسترس ازساده اما موثر  صفحه قفلبیت دفندر با اعمال 
  .کندمی يریجلوگ موبایل يها دستگاه

  امنیت و کنترل وب در اندروید
شود. همچنین از دسترسی به صفحات داراي بدافزار و  فیشینگ جلوگیري می

  محدود یا مسدود سازي دسترسی به برخی سایتها  امکان پذیر است.

 در ایرانرسمی بیت دفندر  نماینده  -رایان سامانه آرکا

  

پشروان امنیت در دنیا است. به لطف موتور دفندر محصول رومانی و یکی از  تبی درباره:
ضد ویروس قدرتمند، بیت دفندر توانسته است رتبه هاي باالیی در آزمونها سازمانهاي 

محصوالت بیت دفندر، نیازهاي امنیتی کامپیوترهاي خانگی، موبایل  مستقل کسب کند.
  و شبکه را پوشش می دهد.
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