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د را به دست بگیرید هایحفاظت کامل داده   حساس خ
 

  در یک نگاه
  باالترین سطح حفاظت از اطالعات

  گســترده ترین محافظت از داده ها برای کانال
: ابر، ایمیــل، وب، نقــاط پــایــان و  هــای ارتبــاط

  ذخیره سازی.
 ــا فنــاوری هــای  خطــای کمتر شـــــــنــاســــــــایی ب

 تشخیص جامع.

  

  مدیریت یکپارچه  
  ، ل واحد برای مدیریت خط مش به  واکنشکنس

  حادثه، گزارش ده و مدیریت.
  عه ای از خط مشـــــــ ها و گردش کار برای مجم

: ابر، ایمیــل، وب، نقــاط  همــه کــانــال هــای ارتبــاط
 پایان و ذخیره سازی.

  

  کارهاای از راهادغام با طیف گسترده
  بــــاSymantec Information Centric 

Security  وCyber Defense Platform 
د.   ادغام م ش

  پشـتیبان از یکپارچه سـازی گسـترده برای
رمزگذاری شـــــــخص ثالث، طبقه رفتار کاربر، 

الت مـــدیریـــت  بنـــدی اطالعـــات و محصـــــــ
.  دسترس

  
  

گیری کنیدحفاظت سطح باالترین با   ، از نشت اطالعات جل
ر. هســـتند روبرو ای غیرمنتظره و جدید امنیت مشـــکالت با ها شـــرکت امروزه. اســـت نبوده آســـان گاه هیچ اطالعات داشـــتن نگه ســـازگار و ایمن  که همانط

د داخل هایســیســتم بیشــتری هایشــرکت ســط تصــادف نشــت معرض در بیشــتر شــرکت اطالعات کنند،م جایگزین ابر بر مبتن خدمات با را خ  کاربران ت
ندم پذیرترآســــــیب پیکربندی خطاهای مقابل در و گیرد م قرار تجربهبی ابری شـــــرکت برای  نگران تنها ابری امنیت. شــــــ

ثر های روش ســــایبری مجرمان زیرا اند شــــده رایج بســــیار هدفمند ســــایبری حمالت. نیســــت ها  م
ســـــــعه را جدیدی  ســـــــرقت برای کاربران از و زند م دور را قدیم امنیت اقدامات که دهند م ت

ء ها شرکت از ارزشمند های داده   .کنند م استفاده س

 برای که را حفاظت ســـطح باالترین Symantec (DLP( اطالعات نشـــت از پیشـــگیری کار راه
گیری د شـــــــرکت اعتبار حفظ و اطالعات نقض از جل  فناوری با. دهد م ارائه دارید، نیاز خ

د م فراهم شما برای جامع نظارت و کشف امکان ما، پیشرو  به حفاظت هایقابلیت و ش
د محرمانه اطالعات از کامل دید شما   .کند م پذیر امکان را ها آن کنترل و هد م خ

  

  

  

  

د اطالعات پایش ج  حافظه و پایان نقاط وب، ایمیل، ابر،: ها کانال در م
 سازی ذخیره

ه بر نظارت سازمان یا  شبکه از خارج و داخل در اطالعات از استفاده نح
 شرکت

  در زمان واقع از افشای اطالعات یا سرقت آن ها محافظت



رد نیاز محافظت اقدامات تمام Symantec DLP for Endpoint حل راه  اطالعات داشـــــــتن نگه ایمن برای م
رد اطالعات برای را کامل حفاظت و نظارت پایش، هایقابلیت. کند م فراهمرا  پایان نقاط در حســـــــاس  م
 شــــبکه، هایپروتکل ابری، هایبرنامه ایمیل، ؛ از جمله:کندم فراهمرا  هاکانال از وســــی طیف در اســــتفاده

، حافظه  DLP ماژول دو ســـــــبک agent یک ،Symantec DLP با. مجازی ســـــــرورهای و هادســـــــکتاپ خارج
Endpoint Discover و DLP Endpoint Prevent کند.را فعال م  

Symantec DLP Endpoint Discover مشاهده امکان شما به و کند م اسکن را محل سخت های دیسک 
د دســـکتاپ و تاپ لپ در کاربران که حســـاســـ های فایل عمیق  طیفهمچنین . دهدرا م کنند م ذخیره خ

 مدیریت و ســــیاســــت بر مبتن رمزگذاری و دور، راه و محل هایفایل قرنطینه جمله از هاپاســــخ از ایگســــترده
ق سط که دیجیتال حق   .کندم ارائهاست را  شده فعال DLP Endpoint FlexResponse API ت

Symantec DLP Endpoint Prevent ها پلتفرم و ها دستگاه ها، برنامه از وسی طیف بر دقیق کنترل شما به و کند م نظارت کاربران های فعالیت بر 
 بر مبتن رمزگذاری جمله از ها پاسخ از ای گسترده طیف همچنین .دهد م

یت ق و ه  م ارائه را USB به شـــــــده منتقل های فایل برای دیجیتال حق
انیدم Endpoint Prevent با. دهد ی هایپنجره از استفاده با ت  روی بازش

رد در کاربران به ایمیل، هایاعالن یا صفحه ادث م  کاربران. دهید هشدار ح
اننــد م همچنین جیــه یــک ارائــه بــا ت رت در( اقــدام لغ یــا تجــاری ت  صـــــــ

  .کنند لغ را ها مش خط) تشخیص اشتباه

  

  کنید محافظت شبکه از جریان اطالعات در
 آگاه آن از حت ها شرکت است ممکن که کارکنان پرخطر رفتار با هاشدن آن همراه ابری و های برنامه و اشتراک ابزارهای گسترده پذیرش
اطالعات حسـاس را  Symantec DLP for Network کار راه. دهد م افزایش تجاری ارتباطات در را نشـت اطالعات خطر نباشـند،

گیری شما شبکه سراسر در ارتباط های پروتکل از ای گسترده طیف در آن ها افشای از و کند م پایش   .کند م جل

DLP Network Monitor ای و کند م تحلیل و تجزیه و ضــبط را شــما شــرکت شــبکه خروج ترافیک  و حســاس محت
 شـــبکه خروج نقاط در. کند م شـــناســـایی اختصـــاصـــ و اســـتاندارد غیر اســـتاندارد، های پروتکل طریق از را ابرداده

ئیچ پورت آنالیز یا Network Tap با و شـــده مســـتقر د م یکپارچه)  (SPANشـــده ســـ ر. شـــ  بازرســ شـــبکه مانیت
ای  های حل راه خالف بر دهد، م انجام ایبســــتههیچ  دادن دســــت از بدون را شــــبکه ارتباطات تمام عمیق محت

نه بار اوج زمان در را ها بسته که دیگر   .دهند م قرار عدم تشخیص خطر معرض در را شما و کنند م برداری نم

DLP Network Prevent for Email های حســاس پیام ســرقت یا افشــای از
ســـــط  ایمیل ترافیک تمام. کند م محافظت شـــــرکا و پیمانکاران کارمندان، ت

رت به و کند م تحلیل و تجزیه و نظارت را شــرکت  بر را ها پیام اختیاری صــ
ای اســاس ییر پیام های ویژگ ســایر یا حســاس محت  م هدایت دهد، م ت

 شــبکه خروج نقاط در Network Prevent for Email. کند م مســدود یا کند
امل با و شـــــــده مســـــــتقر  جمله از ابر بر مبتن ایمیل و)  (MTAنامه انتقال ع

Microsoft® Office 365 Exchange د م یکپـــارچـــه  Network. شـــــــ
Prevent for Email ان به  .است دسترس در مجازی ابزار یا افزار نرم عن

   

DLP Network Prevent for Web  از داده های حســاس در برابر نشــت
به وب محافظت م کند. تمام ترافیک وب شــــرکت را نظارت و تجزیه و 

ای حســـــاس  رت اختیاری محت را حذف  HTMLتحلیل م کند و به صـــــ
اســــت ها را مســــدود م کند.   Network Prevent forم کند یا درخ

Web  در نقاط خروج شـــبکه مســـتقر شـــده و با ســـرور پروکســـHTTP ،
HTTPS  یاftp  با استفاده ازICAP  .د  Network Preventادغام م ش

for Web رت نرم افزاری یــا ابزار مجــازی در افزار، ابزار ســـــــخــتبــه صـــــــ
 دسترس است.
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  های ذخیره سازی محافظت کنیدمخزناطالعات بایگان را در 
ر به دیجیتال ســـازیذخیره مخازن در شـــده بایگان اطالعات از حفاظت جه قابل ط ً  که هســـتند رشـــد حال در ت  به عمدتا

لید اسـناد دلیل جه آن از محافظت و مدیریت به کم هایشـرکت حال این با اسـت؛ داخل شـده ت  اسـتفاده با. کنند م ت
انیدم Symantec DLP for Storage از  شــدهذخیره هایداده: جمله از کنید؛ ایمن و کشــف را بایگان حســاس اطالعات ت
، نقاط فایل، سرورهای در  مخازن سایر و شیرپوینت داده، هایپایگاه شبکه، هایفایل گذاریاشتراک ابری، سازیذخیره پایان

   .اطالعات

 دیگر و داده هایپایگاه شــبکه، هایفایل گذاریاشــتراک اســکن با را محرمانه اطالعات Symantec DLP Network Discover ابتدا
د م  Solaris و Windows، Linux، AIX سرورهای در محل فایل های سیستم شامل که کندم پیدا سازمان اطالعات مخازن . ش

 DLP Network. گیرد م دربر نیز را SharePoint و Microsoft Exchange ســـرورهای و SQL داده های پایگاه و Lotus Notes همچنین
Discover ع ۳۳۰ از بیش اع جمله از - مختلف فایل ن  همچنین. دهد م تشـــخیص فایل باینری امضـــای اســـاس بر را - ســـفارشـــ های فایل ان

  .کندم بهینه را عملکرد شده،اصالح یا جدید هایفایل اسکن با تنها و کندم فراهم پراکنده و بزرگ هایمحیط برای را باال سرعت با اسکن

ی حفاظت های قابلیت Symantec DLP Network Protect ادامه در  را فایل از ق
ر به Network Protect. کند م اضــــــافه Network Discover باالی در دکار ط  خ

 پاکســازی کندم شــناســایی Network Discover که را دید معرض در هایفایل تمام
، هایگزینه از ایگســــــترده طیف و کندم ایمن و  یا کردن قرنطینه جمله از اصــــــالح

 مبتن رمزگذاری اعمال یا قرنطینه، منطقه یک در هافایل کردن کپی ها،فایل انتقال
یت بر ق و ه  حت Network Protect خاص های فایل. کندم ارائه را دیجیتال حق
ضـــیح برای فایل اصـــل محل در نشـــانگر متن فایل یک گذاشـــتن با  قرنطینه دلیل ت

رد در تجاری کاربران به آن، شدن زش مشخط نقض م   .دهدم آم

Symantec DLP دارای یک همچنین FlexResponse API Platform به که اســــت 
  .بسازید ، اقدامات اصالحسفارش فایل که برای دهد م امکان شما

  

  ابری فضای در ها داده از محافظت
م ابری هایســـــرویس به اطالعات فناوری قدیم هایبرنامه دلیل انتقال به ســـــازمان ها امنیت هاینگران همچنان  عم

صــ ســرورهای مانند حســاس هایداده کنترل و دید ســطح به دســترســ که جایی ادامه دارد؛ د خصــ ار خ  با. اســت دشــ
انیدم DLP Cloud Symantec هایسرویس سط ابری فضای به را اطالعات از محافظت قدرتمند هایکنترلبه آسان  ت  ت

DLP هایســرویس .دهید گســترش آن برای شــدهارائه DLP Cloud Symantec کامل حفاظت و نظارت ،پایش هایقابلیت 
  .کنندم ارائه محل در کاربردی هایبرنامه همچنین و ابری هایبرنامه از ایگسترده طیف برای را

ای Symantec DLP ابر تشــخیص ســرویس  به و کند م بررســ را وب ترافیک و ابری های برنامه از شــده اســتخراج محت
ر دکار ط  ابر سازی یکپارچه این. کند م اعمال را حساس اطالعات های مش خط خ

 دســترســ امنیت برای ما پیشــرفته کار راه Symantec CloudSOC با پیشــرفته ابر به
 ۱۰۰ از بیش در اطالعات بایگان را و اطالعات در جریان از محافظت اســــــت که ابر به

 Office 365، G-Suite، Box، Dropbox مـــاننـــد غیرمجـــاز و مجـــاز ابری برنـــامـــه
د های سیاست تا دهد م اجازه دهد. یکپارچه سازیارائه م  Salesforceو ج  و م

ی تشخیص ادث همه و دهید گسترش ابری های برنامه به را ق ل از را ح  DLP کنس
 قرنطینه، حســــــاس، هایفایل گذاریاشــــــتراک عدم شــــــامل هاکنترل. کنید مدیریت

گیری یــت بر مبتن رمزگــذاری اعمــال همچنین و برنــامــه، از هــاآن خروج از جل  و ه
ق ربه دیجیتال حق دکار ط  با شــــــده گذاشــــــته اشــــــتراک به خاص هایفایل برای خ

 ســـازی یکپارچه همچنین DLP Cloud Detection ســـرویس. اســـت ثالث اشـــخاص
 زمان حت - وب ترافیک بر نظارت برای Symantec وب امنیت ســـرویس با پیشـــرفته

 محافظت همراه تلفن و رومینگ کاربران از و دهد م ارائه - اســت شــده رمزگذاری که
  .کند م

 

FlexResponse فایل امنیت های کار راه ســــایر با و یکپارچه ســــازی آســــان ادغام 
Symantec جمله از - ثالث شــــــخص و Symantec File Share Encryption و 

Adobe LiveCycle کند م فراهم را. 

Symantec DLP Cloud Servic for Email ایمیل  ترافیک برآن  و دقیق نظارت
شـــمند هایقابلیت از گیریبهره با را ســـازمان  که پیشـــرفته تشـــخیص و داخل ه

دکار کردن مسدود با همچنین. کندم ارائه رساند،م حداقل به را اشتباه نتایج  خ
،پایین قرنطینه یا رمزگذاری اعمال برای پیام اصــالح یا رســانپیام محافظت  دســت

 به ثالث اشـــــخاص با ها داده که را فراهم م کند. هنگام آن از نشـــــت اطالعات
د، م گذاشــــته اشــــتراک اند م شــــ ر به ت دکار ط یت بر مبتن رمزگذاری خ  و ه

ق  DLP ســـــرویس. کند فعال ها پیوســـــت و ایمیل های بدنه برای را دیجیتال حق
Cloud از ایمیـــل برای Gmail for Work،Microsoft Office 365 Exchange 
Online همچنین و Microsoft Exchange Server رتکند که به م پشتیبان  ص

 Email ســــرویس ایمیل تهدیدات از حفاظت برتر هایقابلیت با همراه یا مســــتقل
Security.cloud است دسترس در.  

http://www.arka.ir
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  و شفاف مدیریت یکپارچه
ند،م پخش ســازیذخیره هایمحیط و هادســتگاه از تریوســیع طیف در شــما اطالعات هرچه انایی شــ ریف ت  ترحیات حت هامشــخط مداوم اجرای و ت

دم ل یک Symantec DLP. شــــ  را ها مشــــ خط بار یک دهد م امکان شــــما به DLP Enforce Platform دهد. م شــــما به یکپارچه مدیریت کنســــ
یسید د داردهای کانال تماماجرا کنید؛ در  جا همه در را آنها سپس و بن   .ی که امکان نشت اطالعات وج

انید م DLP Enforce Platform با   :ت

ل یک از •  تنظیم را هاداده دادن دست از هایمشخط تا کنید استفاده وب بر واحد مبتن کنس
ادث کنید، ، نقاط تمام در را ســـــیســـــتم مدیریت و کنید، اصـــــالح را ح  تلفن هایدســـــتگاه پایان

  .دهید انجام سازیذخیره هایسیستم و داخل هایشبکه و ابر، بر مبتن هایسرویس همراه،

ی ۷۰ از بیش از • ریف شـــده پیش از مشـــ خط الگ  راه برای مناســـب ســـاز مشـــ خط یک و ت
د سیستم سریع اجرای و اندازی   .ببرید بهره خ

ی کار جریان های قابلیت از • دکارســازی و ســازی ســاده برای تصــحیح و ق  واکنش فرآیندهای خ
  .کنید استفاده پرترافیک های محیط برای حادثه به

ش از • د تجاری ه  ،Symantec IT Analytics for DLP پیشرفته تحلیل ابزار از استفاده با خ
قت تحلیل و تجزیه هایقابلیت و پیشـــــــرفته دهگزارش که ئه را م  کاهش برای دهدم ارا

د ریسک   .کنید استفاده خ

  

  کنید دریافت محرمانه ی از اطالعاتنظیر بی دید
ا آگاهانه شــناســایی DLP کار راه هر اصــل هســته ا، تشــخیص هایتکنیک. اســت محت  فرمتهر  با و مکان هر در شــده ذخیره حســاس اطالعات  یافتن محت

یر، تشــخیص پیشــرفته، ماشــین یادگیری با را تشــخیص ترینجامع Symantec DLP. ســازدم ممکن را فایل صــیف و انگشــت اثر تصــ  ارائه هاییفناوری ت
ربه را هاداده که دهدم ارد نگران نیست الزم بنابراین کند،م بندیطبقه دقیق ط   .باشید تجاری کاربران بر تأثیرگذاری و تشخیص اشتباه م
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Symantec DLP عه همچنین الت از ای گسترده طیف با ادغام و سازی سفارش امکان شما به تا دهد م ارائه را افزودن بیرون و های API از کامل ای مجم  امنیت محص
و  DLP REST API ،DLP FlexResponse API ،DLP Content Extraction API ،DLP Incident Reportingبدهد؛ از جمله:  را اختصـــاصـــ های برنامه و ابر ثالث، شـــخص

Update API  وDLP API Detection Virtual Appliance.  

  

  ابری هایبرنامه به DLP هایمشخط گسترش
ند م گذاشـته اشـتراک به بیرون کاربران با حسـاس اطالعات که آنجایی از ند، شـده مدیریت محیط از خارج و ابر به یا شـ پذیری بیشـتری در معرض آسـیب شـما منتقل م شـ

 از وب، های دروازه و کاربر تحلیل و تجزیه اری،رمزگذ بندی، طبقه سـیاسـت، بر مبتن ابری دسـترسـ امنیت با  Symantec’s Information Centric Security کار راه. هسـتند
د عمر چرخه سراسر در شما اطالعات   .کند م محافظت شما شده مدیریت های محل از فراتر خ

 به را کاری هایگردش و هامشـــــخط ،DLP تشـــــخیص :ابری هایبرنامه به DLP هایمشـــــخط گســـــترش• 
ادث و دهید گســـترش Symantec CloudSOC (CASB) با ادغام طریق از ابری هایبرنامه  یک روی را ح

ل   .کنید مدیریت واحد کنس

 را حســـــاس هایفایل تا ســـــازدم قادر را کاربران: حســـــاســـــیت اســـــاس بر هاداده بندیطبقه •
 از Symantec هایداده بندیطبقه حلراه از اســـــتفاده با و کنند گذاریبرچســـــب و بندیطبقه

ری اطالعات   .کنند محافظت حساسیت اساس بر آنها از (ICT( مح

رت در هاداده از محافظت • ربه: شــــرکت از خارج در گذاریاشــــتراک صــــ دکار ط  رمزگذاری خ
ق و دائم  کنید، اعمال شــــــده مدیریت محل از خروج هنگام هاداده برای را دیجیتال حق

اندم کس چه کنید کنترل رت در و کند، ردیابی جا همه در را هاآن کند، استفاده آن از ت  ص
ر اطالعات رمزگذاری با لزوم   .کنید لغ را دسترس (ICE( مح

 و حادثه اصـــالح برای تالش و زمان :کنید ســـاده را مشـــ خط مدیریت و حادثه ســـطح بندی •
با تجزیه و تحلیل رفتار کاربر و  را اطالعات ریســــــکنیز  و دهید کاهش را مشــــــ خط مدیریت

دیت به وسیله  ج   .دهید کاهش Symantec Information Centric Analytics (ICA)م

 به وســیله حســاس اطالعات به غیرمجاز دســترســ از :دیگران با با اطالعات تر ایمن گذاری اشــتراک به •
یــت احراز ی ه ــا تجــاری شــــــرکــای بــااطالعــات  کــه هنگــام ق  Symantec VIP Identity and Access ب

Management ند، م گذاشته اشتراک به گیری ش   .کنید جل

اســـــته هایســـــایت به اطالعات انتقال از • گیری ناخ  Web و Symantec ProxySGاز جمله:  Symantec امن وب هایدروازه با DLP ســـــازییکپارچه از اســـــتفاده با :کنید جل
Security Service، کنندنم درز بیرون به شده، رمزگذاری ترافیک حت اعتماد، غیرقابل وب ترافیک طریق از حساس اطالعات که کنید حاصل اطمینان.  

   

 •Described Content Matching   ا را به وسیله صیف محت ای ت مطابقت محت
ارد جســــتشــــده با  های  وج شــــدهم بر روی کلمات کلیدی خاص، عبارات یا الگ

شناسه  ۱۳۰بیش از  Symantec DLPکند. های فایل، شناسایی ممنظم و ویژگ
ریف شــــــده ای  ریتم های از پیش ت داده خارج از جعبه را ارائه م دهد، که الگ

ش داخ  تشـــخیص اشـــتباهل ترکیب م کنند تا از هســـتند که تطبیق الگ را با ه
گ   یری کنند.جل

 •Exact Data Matching ت نگاری یا نمایه ســــــازی منابع را با انگشــــــ اطالعات
ری و ســـایر فایل  اطالعات ســـاختاریافته مانند پایگاه های داده، ســـرورهای دایرکت

  های داده ساخت یافته شناسایی م کند.

 •Indexed Document Matching  از روش های انگشــت نگاری برای شــناســایی
، Microsoft Officeهای ذخیره شده در اسناد بدون ساختار، از جمله اسناد داده 

باینری مانند  PDFفایل های  و فایل های  CAD، طرح های JPEGو فایل های 

ای  IDM. استفاده م کند چند رسانه ای را شناسایی » شدهمشت«همچنین محت
  کند، مانند متن که از یک سند منبع به فایل دیگری کپی شده است.م

 •Sensitive Image Recognition   متن جاسازی شده در تصاویر مانند فرم های
را با اسـتفاده از  PDFاسـکن شـده، اسـناد، اسـکرین شـات ها، تصـاویر و فایل های 

ری داخل ر تشـــخیص کاراکتر ن ت )  (OCRفناوری تشـــخیص فرم اختصـــاصـــ و م
  شناسایی م کند.

 •Vector Machine Learning   ی با ویژگ های ظریف محافظت از مالکیت معن
صــیف آنها  ار اســت، مانند گزارش های مال و کد منبع.  گنگم کند که ت یا دشــ

های تشـخیص، یادگیری ماشـین برداری نیازی به مکان یابی، برخالف سـایر فناوری
صیف یا اثرانگشت داده   هایی که برای محافظت از آن نیاز دارید ندارد.ت
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رد سیستم حداقل   نیاز م
الت و وزن ســـبک پایان نقطه عامل یکپارچه، مدیریت فرم پلت یک شـــامل Symantec DLP راهکار ا تشـــخیص قدرتمند محصـــ  بیشـــترین ما. اســـت محت

طاف ع هر برای ها گزینه از ای گســـــــترده طیف با را اســـــــتقرار پذیری ان ، افزار نرم: دهیم م ارائه محیط ن ازم داخل ، و مجازی ل  ابری خدمات فیزیک
، م ص عم سط شده ارائه شده مدیریت خدمات و ترکیبی و خص  است شده ثابت Symantec DLP دیگر، های حل راه خالف بر .Symantec Partners ت

زیع های محیط در که رد کامل اطالعات برای. کند م کار هزار صـــدها مقیاس در شـــده ت  صـــفحه از Symantec Data Loss Prevention ســـیســـتم نیاز م
  .کنید دیدن ما پشتیبان

د اطالعات از محافظت امروز همین از   کنید شروع را خ
د انطباق و امنیت های ســــیاســــت تا کند کمک شــــما به اســــت آماده آرکا ســــامانه رایان شــــرکت د فایروال مرزهای از فراتر را خ انید تا دهید گســــترش خ  بت
د اطالعات ر به را خ  در جامع پوشــش و حادثه مدیریت ابزارهای و بصــری های ســیاســت هزینه کمترین با. کنید محافظت و نظارت پایش، مؤثرتر و کامل ط

رت به شما پرخطر های کانال همه د م مستقر پایدار ص   .ش
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