
Στο πλαίσιο της σειράς των δωρεάν ενημερωτικών σεμιναρίων της εταιρίας μας 
Snacks&Learning σας προσκαλούμε στα γραφεία μας Μεσογείων 216, Χολαργός 

στις 13:00 – 17:00

την
  

Τετάρτη
25 Μαϊου 2011

για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο:για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο:

“Be Compliant. Camouflage® Your Data”
Learn how you can seamlessly mask data effectively while optimizing 

performance and ensuring compliance.

• Σας απασχολεί η ασφάλεια των δεδομένων στις βάσεις παραγωγής;

•  Αντιμετωπίζεται θέματα auditing & compliance για τον τρόπο εργασίας των  
developer σας;

••   Γνωρίζετε πόσο εύκολo είναι να διαρρεύσουν δεδομένα τα οποία εκθέτουν εσάς και 
τον οργανισμό σας;

•   Έχετε αναλογιστεί το κόστος μιας τέτοιας διαρροής;

• Θα θέλατε να ενημερωθείτε για τρόπους data masking σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα;

Περιεχόμενα 

Μια συχνή παράβλεψη στον τομέα του security ενός οργανισμού, είναι οι ευαίσθητες 
πληροφορίες που εμπεριέχονται σε βάσεις παραγωγικών δεδομένων οι οποίες και 
χρησιμοποιούνται από τους developers για testing και production. Αποτέλεσμα αυτού 
είναι είτε να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε πραγματικά στοιχεία πελατών, είτε μια 
υποτυπώδης ασφάλεια η οποία είναι πολύ εύκολο να παραβιαστεί.

HH Data Masking τεχνολογία δίνει την δυνατότητα πλήρους απόκρυψης των δεδομένων 
των βάσεων με δικλείδες ασφαλείας, ενώ παράλληλα προσφέρει την δυνατότητα στον 
developer να εργαστεί σε ένα υποσύνολο της βάσης διατηρώντας όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία.

Η ατζέντα του σεμιναρίου περιέχει: 

• Ανάλυση των core modules Data Discovery, Data Masking & Data Subsetting.
• Aρχιτεκτονική
•• Camouflage on Z-Series
• Camouflage on  I-Series
• Camouflage on Distributed Systems (Windows, Unix e.t.c)
• Ανάλυση των Data Transformers
• Μέθοδοι Subsetting για βέλτιστη ασφάλεια και λειτουργικότητα.

Σκοπός

ΟΟ σκοπός του σεμιναρίου είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας για σύγχρονες, ασφαλείς 
και εύχρηστες μεθόδους Data Masking έτσι ώστε ο οργανισμός να είναι συμβατός με 
τους best practices κανονισμούς για βάσεις δεδομένων και με τις auditing απαιτήσεις 
των αντίστοιχων ελεγκτικών φορέων.

Ποιος πρέπει να το παρακολουθήσει:

Η παρουσίαση απευθύνεται σε όλους τους Διαχειριστές Βάσεων Δεδομένων καθώς και 
για Διευθυντές Πληροφορικής επιχειρήσεων και οργανισμών.
Δεν υπάρχουν κάποιες ειδικές προαπαιτούμενες γνώσεις για την παρακολούθηση του Δεν υπάρχουν κάποιες ειδικές προαπαιτούμενες γνώσεις για την παρακολούθηση του 
σεμιναρίου.

Παρακαλώ δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας στο e-mail: seminars@syntax.gr 
ή εναλλακτικά στο Fax: 210-6560880, σημειώνοντας απαραίτητα και τον κωδικό του 
σεμιναρίου “ DM TECH” . 
Θα εκτιμούσαμε να έχουμε την απάντησή σας μέχρι τις 18.05.2011.
Ευχαριστούμε προκαταβολικά.


