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“Касперский лабораториясе” 2015 елның 24 июленнән 9 августына кадәр
Казанда үткән Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионатын
мәгълүмат ресурсларының стабиль хезмәте белән тәэмин итәргә булышкан.
Тарихы 1973 нче елда башланган шушы гаять зур халыкара ярыш Россиядә
беренче тапкыр оештырылды.
“Ант ивирусная программа” кат егориясендә Чемпионат ның милли т әэмин ит үчесе буларак,
“Касперский лаборат ориясе” мәгълүмат челт әре элемент ларын кибер янауларның заманча
т өрләреннән һәръяклап саклауның комплекслы юлын т әкъдим ит кән – бизнес өчен
Kaspersky T otal Security. Бу плат форма эш ит ү ст анцияләрен, мобиль җайланмаларны, файл һәм
почт а сервисларын, шулай ук бергә эшләү серверларын һәм Чемпионат дирекциясенең инт ернет шлюзларын саклаган. Ә DDoS-ат акаларны булдырмас өчен махсуслашкан чишү юлы –
Kaspersky DDoS Prevention – спорт ярышлары веб-ресурсларының эшкә сәләт ен һәм аңлаешлылыгын
т әэмин ит кән. Парт нерлык алып барган вакыт аралыгында “Касперский лаборат ориясе” белгечләре
саклау сист емасын 24х7 режимында эксплуат ацияләү һәм аны т ехник якт ан көйләү эшен үт әгән.
Шулай ук инт ернет -янауларның яңа т өрләрен операт ив рәвешт ә ачыклау һәм камап алу өчен алар
т от аш монит оринг алып барганнар.
”Т урнирны бөт ен дөнья буйлап 4,5 миллиард т елевизор караучы күзәт ә, ә Казанга 190 ил вәкиле
килде. Чараның масшт абы югары дәрәҗәдәге җаваплылыкны күз уңында т от а, һәм без
чемпионат ның мәгълүмат и сист емалары яхшы сакланган булуларын т өгәл белергә т иеш идек.
Парт нерны сайлаганда шундый авыр дәрәҗәдәге һәм җаваплылыкт агы проект ларны чынга ашыруда
зур порт фолио булу т өп факт ор иде. Ышанычлы һәм югары сыйфат лы IT -куркынычсызлык
сист емасын барлыкка кит ереп, “Касперский лаборат ориясе” белгечләре бу бурычны бик әйбәт үт и
алдылар”, - дип сөйләде “Спорт проект лары башкарма дирекциясе” КБАО генераль директ оры
урынбасары Д мит рий Михайлов.
“Без мондый дәрәҗәдәге чараларны беренче т апкыр гына т әэмин ит мибез– Казандагы
Универсиаданың һәм Сочидагы Олимпия уеннарының ИТ -инфраст рукт урасын саклауны үт әү эшендә
кат нашт ык. Т өп халыкара т урнирлар мәгълүмат ресурсларының өзлексез эшчәнлеге – хәрмәт кә лаек
һәм мөһим бурыч. Бу бурычны башкарып чыгуыбызга һәм т агын бер т апкыр үзебезнең эш һәм чишү
юлларының нәт иҗәлелеген раславыбызга шат мын”, - дип белдерде Кавказ арт ы һәм Урт а Азия
илләрендә, Россиядә “Касперский лаборат ориясе”нең идарә ит үче директ оры Сергей Земков.
"Касперский лаборат ориясе" мат ериаллары буенча Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья
чемпионат ы оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е
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