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 حلمعرفی راه

HP ArcSight 

 های موجودچالش

گزارشی مبنی بر سرقت اطالعات آنا  ؟، هستیداستبه سازمان حمله نمر ه  و از کجاچه کسی شناسانی اننوه به آنا قا ر 

 ر  چه نرع بدافزاریآنا میدانید  اند؟خر  بر ه ITآنا متروجه کغییرات غیرمجاز  ر بستر اند؟  اشته خر  اعتباری مشترنان

ان به  ور کاربرراه اتارکباطآنا کنترل و نظارکی بر  بر ه است؟ صررتسازمان نفرذ نمر ه و نحره انتشار آن به چه 

 اطالعات به خارج است؟ آنا میدانید چه کسی از  رون سازمان  ر حال نشت ؟ ارند های سازمانسیستم

 هد که از ابزارهانی پیشنها  می هاسازمانبه امنیت مراکز عملیات  ر طرح را  ، رونور یآوری الوجرر کورننشرکت فن

ثانیاً  و رنافت و مدنرنت نماند سازمان را  ITهای مروجر   ر بستر کمامی منابع و  ستگاهاطالعات اوالً د که ناستفا ه نمان

 .قرار  هد SOCبراحتی بتراند براساس کحلیل آنها مشوالت امنیتی مروجر  را بصررت بال رنگ  ر اختیار کیم 

 ها در برابر حمالت خرابکارانه داخلی و خارجیکنترل امنیت سازمانطرح 

HP ArcSight پیشرو  ر صنعت  یحل، راهSIEM روندا های سازی سازی و همبستهآوری، مجتمعاست که قا ر به وجمع

بندی و پاسخدهی به حمالت امنیتی سانبری، کهدندات حل به منظرر شناسانی، اولرنتباشد. انن راهسرکاسر سازمان می

های کلیه فعالیت ازکامل  visibilityارائه  با حلانن راه شر . اخلی و سازگاری با قراعد استاندار  امنیتی استفا ه می

سازمان، قا ر به کشف و وجلرگیری از مشوالت امنیتی خاروجی )هورها و بدافزارها( و  ITصررت گرفته  ر زنرساخت 

 .خراهد بر  ، اخلی )نشت اطالعات و کالهبر اری(
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 های اصلی و مزایاویژگی

o آوری و کجمیع وجمعlog منابع کمامی  ها ازIT شبوه، امنیت و سرورها( سازمان( 

o های کهدندآمیزوجامع و عمیق از فعالیت یامنیتی به منظرر کسب  رکها روندا  و اطالعات مدنرنت میلیرن 

o  های غیرمعمرل و کهدندآمیزوجلرگیری از فعالیتشناسانی و  به منظررنظارت بر کاربران 

o مدنرنت پیوربندی شبوه و اصالح معانب آن 

o های سازمانها و وب اپلیویشنهای امنیتی مهم و پرخطر  ر سرونسپذنریشناسانی و رفع سرنع آسیب 

o های مختلف مدنظر سازمانپذنر و  ر فرمتانجا  گزارشات  قیق، انعطاف 

o های اعمال سیاستIT وجهت کخصیص منابع شبوه و پهنای باند 

o های ماهرکرنن متخصصین  ر کیم بِروزرسانی و پشتیبانی کرسطDVLabs  ،ArcSight  ،Fortify و HP Labs 

 مخاطبین

 اعتباریها و مؤسسات مالی بانک 

 های مخابراکی و ارکباطیسازمان 

 های نظامیو ارگان  ولتی هایسازمان 

 آوری الجورد تکوینها و خدمات شرکت فنتوانمندی

  از منابع معتبر افزاریافزاری و سختکلیه کجهیزات نرمکأمین انن 

 های معتبر و روجیستر نمر ن آنها  ر انران و بنام سازمان شماارائه النسنس 

 حل پیوربندی راهHP ArcSight باکروجه به نیازها، اندازه و کارکر  سازمان 

 حلراهها  ر رابطه با انن اندازی، آمرزش و ارائه کلیه مسائل پشتیبانی مرر نیاز سازماننصب، راه 

 افزارو سخت فزاراهای پشتیبانی نرمهای باالکر و کمدند النسنسبه نسخه هاافزارها، ارکقای آنارائه بِروزرسانی نرم 

 HPبه صررت مستقیم از کمپانی 

  برخرر اری از  سترسی کامل به اطالعات مروجر   ر پانگاه  انشHP 

 ای و  ارنده گراهینامه رسمی از کمپانی مندی از متخصصین حرفهبهرهHP 


