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االتصاالت اآلمنة
 توفر االتصاالت اآلمنة حلوًال متقدمة تتمتع بالخصوصية واألمن في جميع أنواع االتصاالت الصوتية الثابتة والنقالة وعبر الفيديو والدردشة والبريد

 اإللكتروني وتبادل الملفات والبيانات وعلى جميع أنواع األجهزة والمنصات وأنظمة التشغيل. وتقدم هذه الحلول واجهة استخدام سهلة تمنح العمالء
المرونة الكاملة والعديد من المزايا التي تقدمها األجهزة النقالة وغيرها من األجهزة المتصلة بالشبكة

البنية التحتية للمفاتيح العامة
 تتيح حلول البنية التحتية للمفتاح العام لعمالئنا تنفيذ األعمال التجارية على الشبكات العامة والخاصة مع الثقة في الوثائق واألطراف األخرى واألجهزة

والمعامالت
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 تعمل شركة دارك ماتر على تغيير مشهد األمن اإللكتروني على الصعيد العالمي، وقد اختارت اإلمارات
 العربية المتحدة لتكون الدولة التي تستضيف مقرها الرئيس. وهي الشركة الوحيدة في المنطقة التي تقدم

الحلول المتكاملة للدفاع اإللكتروني واستشارات األمن اإللكتروني وتنفذها

 ويقدم فريقها من نخبة الخبراء العالميين في مجاالتهم الحلول المتقدمة المستقبلية لإلدارات الحكومية
 والشركات وعلى امتداد كامل طيف األمن اإللكتروني. وتعتمد دارك ماتر أيًضا على االبتكار والبحوث لدعم

.جميع نشاطاتها، وتتلخص رؤية الشركة بأن حماية المستقبل تتم من خالل تعزيز أمن تقنياته

.

نبذة عن شركة دارك ماتر

المنتجات

البيانات الضخمة وتحليالتها
 تعتمد دارك ماتر على أحدث التقنيات وأكثرها تطوًرا مثل تعليم اآللة، ومعالجة اللغات الطبيعية، والتعرف على الصور، لمساعدة العمالء على دمج مصادر

 البيانات الضخمة المتعددة ومعالجتها إما ضمن الشركة أو عبر طرف ثالث أو باالعتماد على الحلول المفتوحة المصدر، للوصول إلى استنتاجات عميقة
.ومؤثرة ومعلومات تحقق مزايا تشغيلية

.

.



 يقوم فريٌق من نخبة خبراء التشفير وعلماء الرياضيات ومحللي الشيفرات لدى دارك ماتر بتزويد عمالئنا بخدمات وحلول التشفير األكثر حداثة وأمنًا وتقدمًا.
 ويعمل الفريق على تطوير مكتبات تشفير معدة خصيصًا الحتياجات العميل، ومكتبات تشفير فوق كمية، وحلول تشفير منيعة ضد هجمات القنوات

الجانبية، كما يحرص على تقييم خوارزميات وأنظمة وحلول التشفير سواء المطورة لدى دارك ماتر أو المقدمة من جهات أخرى

darkmatter.ae

:

الحوكمة والمخاطر واالمتثال

حماية الشبكات اإللكترونية
 هو فريق النخبة من خبراء اإلنترنت لدى دارك ماتر الذين يساعدون العمالء في اكتشاف التهديدات (CND) فريق خدمات حماية الشبكات اإللكترونية

اإللكترونية والهجمات والجهات الفاعلة األكثر تقدًما والرد عليها

خدمات األمن المدارة

البنية التحتية وتكامل األنظمة
 يتكون فريق البنية التحتية وتكامل األنظمة من خبراء عميقي المعرفة بتحقيق األمن اإللكتروني يقدمون خدمات رائدة في هذا القطاع لرسم بنى مشاريع

تقنية المعلومات وتحديد استراتيجياتها وتصميمها وتنفيذها وإدارتها

الخدمات

مختبرات التحقق والفحص
 توفر مختبرات دارك ماتر للتحقق والفحص نظرة مستقبلية فتوفر خدمات التحقق والتأكد من أمن أجهزة الطرف الثالث وحلوله في ضوء آخر التهديدات

.وأكثرها تطوًرا. وتعتمد على أحدث وأرقى التجهيزات لتسهم في تمتين حلول شركة دارك ماتر ومنتجات األطراف الثالثة التي تستخدمها

التشفير

.

.

.

.توفر خدمات األمن المدارة لدينا أمن على مدار الساعة ودعم لعمليات العمالء والشبكات، واألصول المادية والمباني

.

 مع هيئات القطاعين العام والخاص على مراجعة وتقييم أدائها وفقًا للوائح التنظيمية والمعايير (GRC) يعمل فريق الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال
 المعتمدة في الصناعة، وذلك لتحديد الثغرات وضمان أو تحقيق االمتثال. وحيث أن فريق الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال يعتبر شريكًا استراتيجيًا
 لإلدارات الحكومية والهيئات التشريعية والرقابية، فإنه يوظف خبراته وفهمه العميق للقوانين واألنظمة والمعايير من أجل تقديم أعلى الخبرات في

مجاالت تقييم المخاطر واالمتثال للقوانين
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