موضوعات نمایشگاه it-sa
.1محصوالت و راهکارهای مربوط به امنیت فن آوری اطالعات __________________________________________
محافظت در برابر دسترسی
راهکارهای ضد هرزنامه
امنیت اپلیکیشن
بایگانی /نگهداری دراز مدت
مدیریت دارایی /مستند سازی IT
حسابرسی
تایید اصالت
آگاهی
پشتیبانی
مدیریت پهنای باند
بانکداری (راهکارهای ایمنی )IT
داده های بزرگ
بیومتریک
محافظت پایه ای ( BSI ITمحصوالت و خدمات)
پیوستگی کسب و کار
کارت های هوشمند (سامانه ها و برنامه های کاربردی)
امنیت ابر (رایانش)
تبعیت( GRC /محصوالت و خدمات)
تیم واکنش اضطراری رایانه ()CERT
امنیت مطالب
محافظت در برابر کپی /مدیریت مجوز
کریپتوگراف
دور انداختن مطبوعات
محافظت در برابر نشتی داده ها /از دست رفتن داده ها
محافظت از داد ها (محصوالت و خدمات)
بازیابی داده ها
رد محافظت از خدمات
مدیریت حقوق دیجیتال /سازمان DRM/ ERM
مدیریت اسناد
هشدار اولیه برای IT
دولت الکترونیک
امضای الکترونیک
راهکارهای امنیت ایمیل
امنیت نقاط انتهایی
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مدیریت رخدادها
دیواره های آتش
پزشکی قانونی
 ITسبز
امنیت سخت افزاری
خدمات سالمت (راهکارهای امنیت )IT
دسترس پذیری باال
مدیریت هویت و دسترسی
مدیریت دستگاه ها
تامین کننده اینترنت
تشخیص و محافظت در برابر مزاحمت
مدیریت دارایی ها
)ISMS (ISO- IEC 2700X/ BS 7799
آزمایشگاه /صدور گواهی
تعیین محل
مدیریت سوابق
امنیت رایانه اصلی
امنیت تحت مدیریت
مدیریت دستگاه های سیار
خدمات امنیتی سیار
نظارت بر شبکه
کنترل دسترسی به شبکه NAC
نرم افزار منبع آزاد
( PCI-DSSمحصوالت و خدمات)
آزمایشات نفوذ
محافظت در برابر دام های تلفنی
زیرساخت های کلیدی عمومی
RFID
واکاوی و مدیریت ریسک
راهکارهای چاپ ایمن
مدیریت امنیت
رایانش سرور محور
ورود موردی
رسانه های اجتماعی و وب
اقدامات متقابل اطالعاتی
مدیریت سامانه ها /مشتری
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واحدهای آزمون برای محصوالت و خدمات امنیتی
واکاوی تهدیدات
سامانه های پولی
مرکز تراست (محصوالت و خدمات)
رایانش مورد اطمینان
مدیریت تهدید واحد ( /)UTMدستگاه های امنیتی
دانگل USB
دستگاه های ذخیره سازی USB
اداره حقوق کاربر
 /VPNدسترسی از راه دور
مجازی سازی
محافظت در برابر ویروس ها و بد افزارها
امنیت VOIP
مدیریت آسیب پذیری و وصله کاری
امنیت کاربرد وب
محافظت APT
حذف داده ها
امنیت سامانه های سایبری -فیزیکی
امنیت  ITصنعتی
نرم افزار نویسی ایمن
راهکارها /امنیت انبارداری
مدیریت خدمات  ITو کتابخانه زیرساخت
 .2امنیت فیزیکی ______________________________________________________________________ IT
پیشگیری از حریق
اتاق ها و کابینت های امنیت IT
محافظت در برابر سرقت
سامانه های آالرم
سامانه های کولر
آالرم نشتی آب /تشخیص نشتی
امنیت فیزیکی IT
زیرساخت های مرکز داده
امنیت مرکز داده (محصوالت و خدمات)
سامانه های قفل
محافظت در برابر ولتاژ مازاد
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ملزومات برقی غیر قابل وقفه UPS
نظارت تصویری
ثبت زمان و حضور و غیاب
محافظت پذیرش /کنترل دسترسی
 .3خدمات /مشاوره /تحقیق در امنیت ________________________________________________________ IT
مراجع /اتحادیه ها /نهادها /موسسات
مطالعات دانشگاهی /تحقیقات
مشاوره امنیت IT
نشریات
برنامه ریزی مراکز داده و ریزساخت های IT
مشاوره حقوقی در زمینه امنیت IT
بهره برداری از مرکز داده
آموزش /احراز صالحیت
بیمه امنیت IT
صدور گواهی مربوط به محصوالت و خدمات
 .4مستندات – حفاظت رسانه ای ______________________________________________________________
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