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سيسكو تسلّط الضوء على أهمية األمن في استراتيجية "ربط كل شيء

باإلنترنت" خالل مؤتمر ومعرض الخليج ألمن المعلومات GISEC 2015
الشركة تطلق باقة من اإلمكانات والخدمات الجديدة لتوفر الحماية ضد الهجمات وتساعد في االستجابة
لها والتعافي منها

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 14 ،أبريل  :2015أعلنت سيسكو عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الخليج
ألمن المعلومات  ،GISEC 2015والذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من  26إلى  28أبريل
.2015
ففيما تزداد المخاوف األمنية في حقبة استراتيجية "ربط كل شيء باإلنترنت"  ،IoEتستفيد سيسكو من الفعالية
كمنصة تسلط من خاللها الضوء على دور الحلول الملموسة وأمن اإلنترنت في العمل معاً بانسجام وذكاء

لحماية الشبكات واألجهزة والتطبيقات والبيانات التي تتألف منها استراتيجية "ربط كل شيء باإلنترنت".

ويلقي خبير األمن لدى الشركة ،فيليب روغباند ،مدير تطوير األعمال لبنية األمن في سيسكو ،خطاباً بعنوان "ما

الذي نحتاج إليه ليصبح األمن حقيقة ملموسة عند ربط كل شيء باإلنترنت؟"  -وذلك صباح يوم  28أبريل

.2015
وتعليقاً على األمر قال روغباند" :لتأمين التواصل الشبكي بين الناس والعمليات والبيانات واألشياء ،ال بد من

وجود منهج أمني متكامل يحظى باالنتشار ذاته كانتشار استراتيجية ربط كل شيء باإلنترنت .فكل شركة تحولت

اآلن إلى شركة تقنية وبالتالي أصبحت شركة أم ّنية من خالل جهودها الرامية إلى حماية أعمالها وبياناتها
وأفرادها .لطالما عملت سيسكو على تأمين المؤسسات باختالف أحجامها على مدى عقود مضت ،ونحن نتفهم

تماماً التغيرات السريعة التي يتسم بها المشهد األمني في القطاع .يحتاج عمالؤنا إلى بيئة متكاملة وآمنة لحماية
البنية التحتية والبيانات الهامة والملكية الفكرية".

وأضاف" :وفي الوقت الذي يصبح التواصل الحياتي بيننا أغنى وأعمق ،تزداد أهمية النماذج األمنية الجديدة -

فالهجمات أصبحت اليوم أكثر تعقيداً بينما تتسم الجهود األمنية بالتشتت وصعوبة اإلدارة .ولتحقيق مزايا األعمال

الهائلة التي تنبثق عن استراتيجية ربط كل شيء باإلنترنت ،ال بد من وجود بنية تحتية متينة وآمنة للشبكات ،وهذا
هو الجانب الذي نخطط للحديث عنه خالل مؤتمر ومعرض الخليج ألمن المعلومات  -حيث نسلط الضوء على

حلولنا األمنية الخاصة باست ارتيجية ربط كل شيء باإلنترنت .كما نخطط الستعراض الطرق التي تتيح مكافحة

التهديدات المتقدمة والمستمرة بشكل استباقي ،والتركيز على منهجية سيسكو األمنية التي تتمحور حول التهديدات

وتركز على الحماية قبل الهجمة وخاللها بعدها".

تخطط سيسكو كذلك للكشف عن مجموعة من اإل مكانات والخدمات الجديدة التي تمنح العاملين في المجال
األمني مزيداً من القدرات الذكية والشاملة لتحليل نقاط الضعف المحتملة والحلول التي توفر الحماية ضد
الهجمات وتساعد في االستجابة لها والتعافي منها ،وذلك في أكبر فعالية ألمن المعلومات في المنطقة.

يتواجد خبراء األمن وشركاء سيسكو في جناح الشركة  SR-D25للقاء العمالء والشركاء وتبادل الخبرات
العالمية وقصص النجاح.
انتهى-عن سيسكو

تعد "سيسكو" ،المدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك" بـالرمز ) (NASDAQ: CSCOمـن أكبـر الشـركات
العالميــة فــي قطــاع حلــول الشــبكات والتــي تعمــل علــى تغييــر مفهــوم التواصــل واالتصــال واب ـراز الجوانــب المدهشــة
لتحقيق التواصل .لالطالع على أخبار سيسكو الرجاء زيارة الرابط .http://thenetwork.cisco.com
###

سيســكو وشــعار سيســكو هــي عالمــات تجاريــة أو عالمــات تجاريــة مســجلة لمؤسســة سيســكو وشأو الشــركات التابعــة لهــا فــي الواليــات

المتحدة وبالد أخرى .ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسـكو التجاريـة عبـر الموقـ  .www.cisco.com/go/trademarksإن

كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك ألصـحابها .إن اسـتخدام كلمـة الشـريك ال يتضـمن عالقـة شـراكة بـين

سيسكو وأي شركة أخرى.

