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 استفاده کنیم؟ DLP چرا باید از

به NotPetya  و WannaCry باج افزار را به شدت تحت تاثیر قرار داد. شیوع جهانی حمالت 2017نقض امنیت، سال 

سالی  2017ها را در اختیار هکرها قرار داد. به گفته بی بی سی سال حجم عجیبی از داده Equifax هایی مانندسازمان

 .ها بودهای حقوقی شرکتها و بخشCISOزنگ خطری برای و ها وحشتناک برای حفظ حریم خصوصی و امنیت داده

های سرقت و افشای تصادفی اطالعات حساس ها به طور تصاعدی در حال افزایش است و به طور چشمگیری فرصتحجم داده

زتابایت  163به  2025ها تا سال ،حجم داده International Data Corp (IDC) هایدهد. طبق دادهرا افزایش می

 .دیوار بزرگ چین خواهد بود 258رسد. به عبارت دیگر، اگر هر گیگابایت را یک آجر در نظر بگیریم، یک زتابایت معادل می

و مجازات عدم  هاها دارای ماهیت واقعی هستند. این واقعیت، همراه با افزایش قابلیت انتقال دادهبیش از یک چهارم داده 

ها برای محافظت از سازمان"کند: اتحادیه اروپا، این سوال را ایجاد میGDPR  ا مانندهرعایت مقررات دقیق حفاظت از داده

 بخش جدایی ناپذیر این پاسخ، پیشگیری از نشت داده "توانند انجام دهند؟خود و ذینفعان خود چه کارهایی می

(DLP)  است. 

 DLP های بایگانی شده را در منطقه ذخیره سازی های در حال استفاده در شبکه شما و دادهاطالعات مورد استفاده، داده

زرسی عمیق محتوا و کند. از طریق باها شناسایی، نظارت و محافظت میهای همراه یا تبلتها، تلفنها، لپ تاپها یا رایانهداده

ها یک کنند. آنهای امنیت داده عمل میبه عنوان مجری سیاست DLP هایتجزیه و تحلیل امنیت معامالت، سیستم

دهند که برای تشخیص و جلوگیری از استفاده و انتقال غیر مجاز اطالعات محرمانه شما چارچوب مدیریت متمرکز ارائه می

ها و سوء استفاده عمدی توسط افراد داخلی رابر اشتباهاتی که منجر به نشت دادهشما را در ب DLP .طراحی شده است

 .کندشود، همچنین شمارا از حمالت خارجی به زیرساخت اطالعاتتان محافظت میمی
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 DLP مزایای

تواند منجر به ضررهای مالی قابل توجه و آسیب به شهرت شود. در حالی که های حساس شرکت میت دادن دادهاز دس

ها به موضوعی داغ تبدیل شده است. با در نظر گرفتن ها اکنون به خوبی از این خطرات آگاه هستند، حفاظت از دادهشرکت

 .ایمن کردهرا بیا DLP دلیل نیاز سازمان شما به 10این زمینه، ما 

شود و چه کسی به آن شود، کجا ارسال میمطمئن نیستید که اطالعات محرمانه شرکت شما در کجا ذخیره می .1

 .دسترسی دارد

ها در سراسر سازمان را برای کارکنان فناوری اطالعات درجه ای از موقعیت، جریان و استفاده از داده 360نمای  DLP فناوری

های امنیتی سازمان شما بررسی می کند و به شما این برنامه، اقدامات شبکه را بر خالف خط مشی و امنیت فراهم می کند.

های مالی و مالکیت معنوی ، داده (PII) های حساس، از جمله اطالعات مشتری، اطالعات شخصیدهد از دادهامکان می

های مناسبی را برای حفاظت از آن تعیین کرده و تواند سیاستها، سازمان شما میمحافظت کنید. با درک کامل این داده

  .ها به چه قیمتی باید محافظت شوند، اتخاذ کندتصمیمات اولویت دار در مورد اینکه دارایی

ها در برابر مزاحمان خارجی دارد، اما در برابر سرقت و افشای ای برای محافظت از دادهشرکت شما برنامه .2

 .کندتصادفی اطالعات حساس توسط کارکنان و شرکا محافظت نمی

توسط  های محرمانهها در نتیجه حمالت مخرب خارجی نیستند. افشای سهوی یا سوء استفاده از دادهتمامی نشت اطالعات

درصد از حمالت مربوط به کارکنان  28، 2018کارکنان داخلی عامل مهمی است. بر اساس گزارش تحقیقات و رایزون در سال 

ها برای داخلی بوده است. محافظت از تهدید داخلی ممکن است بسیار دشوار باشد. اگر کسی از دسترسی مشروع خود به داده

های حاوی اطالعات محرمانه را شناسایی کرده و از تواند فایلمی DLP .شوار استاهداف پلید استفاده کند، تشخیص آن د

 Universal Serial Bus های حساس به درایوهایتواند انتقال دادهها از طریق شبکه جلوگیری کند. این میخروج آن

(USB) های قابل جابجایی را مسدود کندو سایر رسانه. 

DLP کند. به عنوان مثال، اگر یک رویداد امنیتی ها به صورت موردی محافظت را دارد که از داده هاییتوانایی اعمال سیاست

ها را در توانند دادهها همچنین میتواند بالفاصله مسدود شود. خط مشیشناسایی شود، دسترسی به یک نقطه پایانی خاص می

 .پاسخ به رویدادها در زمان واقعی قرنطینه یا رمزگذاری کنند

  

 .ها نگران هستیدگیری و درآمد از دست رفته مرتبط با نقض دادهشما در مورد باج .3

توانند از طریق جریمه، تبلیغات بد، از دست دادن مشتریان استراتژیک و ها به شدت خبرساز شده است. تبهکاران مینقض داده

، میانگین 2017در سال  Ponemon ها در موسسهاقدامات قانونی، برای یک سازمان خطرناک باشند. بر اساس مطالعه داده

 .است رسیده روز 191 بهبه طور متوسط  (MTTI) زمان تشخیص نقض
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 .خواهید مطابق مقررات پیچیده عمل کنیدشما نگران ممیزی بعدی خود هستید و می .4

شود که در آن هر ی میوارد عصر جدیدی از پاسخگوی NY Cybersecurity Requirements و GDPR الزاماتی مانند

کند، باید استانداردهای جدید را سازمان تحت نظارت که اطالعات حساس مشتریان را جمع آوری، ذخیره و استفاده می

تواند شامل جریمه تا چهار درصد از گردش مالی ساالنه در سراسر جهان و برآورده کند. پیامدهای عدم رعایت می

ها و همچنین الگوها و این کنترل DLPزش باشد. برای دستیابی به کنترل فناوری، هایی برای توقف پردادستورالعمل

 .کنددهد که الزامات خاصی را برآورده کرده و جمع آوری و گزارش معیارها را فعال میهای خط مشی را ارائه مینقشه

  

 .کنیدمحافظت  IoT و BYOD ها در برابر تهدیدات امنیتی ناشی ازشما باید از داده .5

به جلوگیری از قرار گرفتن تصادفی اطالعات محرمانه  DLPشود، های مکمل استفاده میهمراه با کنترل DLP هنگامی که

تواند در هر جایی که داده، در حال انتقال در شبکه، در حالت استراحت می DLP کند. همچنینها کمک میدر همه دستگاه

بر آنها نظارت داشته و خطر از دست رفتن داده را به میزان قابل توجهی کاهش  در ذخیره سازی یا در حال استفاده است،

 .دهد

  

های رویدادهای امنیتی را به خواهید سازمان خود را برای رفتار نامناسب کارکنان نظارت کنید و دادهشما می .6

 .عنوان شواهد حفظ کنید

به همراه دارند. کارمندی که یک سند مربوط به کار را برای کار در  هاکارکنان داخلی خطرات قابل توجهی را برای امنیت داده

کند، ممکن است نیت خوبی داشته باشد. با این حال، هنگامی که اطالعات آخر هفته به حساب شخصی خود ایمیل می

امل ایمیل )هم شود که شای را شامل میدرجه 360نظارت  DLP ای در میان باشد، او تهدیدی بزرگ است. فناوریمحرمانه

های کاربردی است. های فوری، تایپ کلیدها، دسترسی به اسناد و برنامههای شرکتی و هم پست الکترونیکی وب(، پیامحساب

توانید وب ، می DLPدهد شواهد حوادث را برای تجزیه و تحلیل قانونی، ضبط و بایگانی کنید. باهمچنین به شما امکان می

توانند به آن دسترسی داشته باشند، کنترل کنید. این یک ابزار هایی که کارکنان میکنید و برنامهگردی را محدود و فیلتر 

های خطرناک یا اتالف وقت است و به شناسایی مشکالت قبل از آسیب رساندن به ارزشمند در تالش برای جلوگیری از فعالیت

 .کندتجارت شما کمک می

  

های کاربردی و ذخیره سازی ابری مطمئن های محرمانه در برنامهدادهاز سطح حفاظت سازمان خود برای  .7

 .نیستید

های طبقه بندی شده یا حساس را حذف یا تغییر ها در ابر، دادهابری قبل از به اشتراک گذاری فایل DLP اکثر راه حل های

 .شوندحافظت میها هنگام حمل و نقل و ذخیره سازی ابری مدهند تا اطمینان حاصل شود که دادهمی
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ها در نقاط پایانی، چه در داخل و چه خارج از سازمان شما مایل است به طور پیشگیرانه از سوء استفاده از داده.8

 .شبکه شرکتی جلوگیری کند

های های حاوی دادهها یا پیوستتواند ایمیلکند. این میهای پایانی را در شبکه شرکتی نظارت میتمام فعالیت DLP فناوری

 USB ای قابل جابجایی مانند درایوهایهای رسانهها به دستگاههایی را در مورد انتقال دادهمحرمانه را مسدود کند، سیاست

دهد که ها، اطمینان میهایی مانند چاپ، کپی جلوگیری کند. با مشاهده و کنترل کامل دادهاجرا کند و حتی از فعالیت

 .کنندو شرکا از افشای عمدی یا سهوی اطالعات شما جلوگیری میکارکنان، وندورها، پیمانکاران 

  

 .شما مایل هستید که مدیریت شرکتی را به صورت ابزاری برای صرفه جویی در زمان و منابع، خودکار کنید .9

سازمانی،  های فنی وتواند به بهبود کارآییها و فرایندهای شرکت میبرای اعمال و اتوماسیون خط مشی DLP هایقابلیت

دهد که های به روز ارائه میالگوها و نقشه DLP .هایی برای حکمرانی اطالعات جامع کمک کندارتقاء انطباق و ارائه روش

کند. هنگامی که نیاز به کند، انطباق را خودکار می کند و جمع آوری و گزارش معیارها را فعال میالزامات خاص را برآورده می

 .تواند تغییر را به عنوان یک سیاست مناسب در سیستم شما ایجاد کندمی  DLPخط مشی مشخص می شود،

  

 .دوست دارید از نظر ارزش و شهرت، مزایای رقابتی کسب کنید .10

ها در برابر از دست دادن یا سوء های حساس و محافظت از آنها اقدامات الزم را برای شناسایی دادههنگامی که سازمان

ها و حریم خصوصی هایی که از حفاظت از دادهاندازند. شرکتدهند، توانایی خود را برای رقابت به خطر میمیاستفاده انجام ن

توانند شهرت و انعطاف پذیری نام تجاری خود را در آینده افزایش دهند. کسانی که اشتباه می کنند، به برخوردارند، می

 .شونداحتمال زیاد به خسارت مالی مواجه می

  siriuscom منبع

 مقاله فوق را به رایگان دانلود کنید

 .تماس بگیرید 09224971053 خود با این شماره انتخاب آنتی ویروس مناسب لطفا جهت مشاوره در

 .خودتان به اشتراک بگذارید اجتماعی مارو در شبکه های 
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