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سيسكو تطرح أول حلول الجيل الجديد من الجدار الناري المتكامل والمرّكز على
التهديدات في القطاع
االبتكارات في منصة الجيل الجديد من الجدار الناري وخدمة التقسيم األمني تم ّكن العمالء من الدفاع ضد
الهجمات المتقدمة بشكل أفضل
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 17 ،فبراير  – 2016فيما تتبنى الشركات العالمية فرص األعمال الرقمية الجديدة ،يظهر
األمن اإللكتروني باستمرار كأحد أبرز المخاوف التي تعيق النمو واالبتكار .ولمنح الشركات الثقة الالزمة الغتنام الفرص
الرقمية وتمكين النمو ،جعلت سيسكو األمن أولويتها األبرز ،لتعلن اليوم عن ابتكارات جديدة في حلولها المتطورة للجيل
الجديد من الجدار الناري .ويتمثل الهدف في تحقيق مزيد من الحماية للحفاظ على أمن المؤسسات.
ويعتبر الجيل الجديد من الجدار الناري "فايرباور" من سيسكو ( )NGFWنقطة تح ّول هامة في تركيز الجيل الجديد من
الجدار الناري على التحكم بالتطبيقات .فعندما يصبح التركيز على الدفاع ضد التهديدات ،تساعد سيسكو المؤسسات في
تحسين قدراتها على إدارة المخاطر وتخفيفها .يمكن التفكير باألمر كما لو كانت حلول الجدار الناري السابقة تحمي
المنازل بتأمين النوافذ واألبواب ،بينما يتميز أسلوب سيسكو بالتعريف والكشف والحماية من السارقين المحتملين مهما كانت
الطريقة التي سيحاولون الدخول إلى المكان من خاللها.
كما تقدم سيسكو خدمات سيسكو للتقسيم األمني  ،وهي خدمة استشارية تساعد المؤسسات في استحداث الضوابط األمنية
ال تي تعزز االمتثال وتعمل على احتواء حاالت االختراق والكشف عن التهديدات وأمن المحتوى والوقاية من فقدان البيانات
عبر بنيتها التحتية لتقنية المعلومات.
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ويهدف المنتجان الجديدان إلى الحماية من التهديدات الجريئة التي تتسم بالمرونة ،والواردة من مهاجمين يزدادون تعقيدًا.
في هذا الصدد قال السيد ربيع دبوسي ،مدير عام سيسكو اإلمارات" :يزداد المهاجمون جرأة وتنسيقاً لجهودهم ،كما أن
تحول القرصنة إلى قطاع قائم بذاته بات يضع الشركات في اإلمارات في وضع الدفاع امام مجموعة متنامية من الخصوم
الذين يعملون على سرقة المعلومات لتح قيق األرباح .خالل السنوات الثالثة الماضية ،أنفقت سيسكو المليارات على
عمليات التملك االستراتيجية واالبتكارات الداخلية في مجال األمن اإللكتروني ،لتتمكن من التفوق على أكثر الهجمات
تطو اًر في العالم ،والتي تهدد المؤسسات على اختالفها .ولتتمكن الشركات في اإلمارات من تحقيق قيمة حقيقية وادارة
المخاطر فيما ت طبق النماذج التشغيلية الرقمية ،تحتاج منصاتها األمنية إلى االندماج في األعمال ودعم فرص النمو ،مما
يعني اتخاذ منهجية تركز على التهديدات مع حماية تمتد من النقطة النهائية في األجهزة المتحركة وحتى البنية السحابية".
وأضاف " :يعمل الجيل الجديد من الجدار الناري فاير باور من سيسكو كمنصة تدمج حلول سيسكو مع حلول األطراف
الثالثة لتعزيز االرتباط والسياق ،األمر الذي يؤدي إلى حماية أفضل وقدرة أسرع للكشف عن التهديدات المتطورة
واالستجابة لها .أما خدمة سيسكو للتقسيم األمني فتساعد عمالءنا في اإلمارات على بناء بنية تحتية تتسم بالديناميكية
والمرونة واألمن لمكافحة التحديدات فور بروزها".
تميزه عن المنافسين
قدرات الجيل الجديد من الجدار الناري فاير باور ّ

تواصل حلول الجدار الناري التقليدية تركيزها على تمكين التطبيقات والتحكم ،مما يقلل من قدرتها على الحماية ضد طيف

واسع من التهديدات في بيئة األعمال المعاصرة .ولكن سيسكو تنتهج أسلوباً مختلفاً ،فهي تم ّكن العمالء من إدارة الحماية
وتحديثها ديناميكياً من النقطة النهائية إلى الشبكة ووصوالً إلى البنية السحابية ،من خالل تجاوز التطبيقات وتعريف
التهديدات وايقافها – المعروفة منها والمجهولة.
وتعتبر حلول الجيل الجديد من الجدار الناري فاير باور من سيسكو سباقة في ربط المعلومات السياقية حول كيفية اتصال
المستخدمين بالتطبيقات واالرتباط باستقصاء التهديدات وتطبيق السياسات .ويساهم اكتساب هذا المستوى من وضوح
الرؤي ة والتنبؤ في بيئة األعمال في تسريع الكشف عن التهديدات واالستجابة لها وتحسين قدرات الحماية.
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يعزز الدفاعات سريعاً بناء
كما يمكن لحلول الجيل الجديد من الجدار الناري فاير باور أتمتة وصقل اإلجراءات األمنية بما ّ
على قدرة التعرف على نقاط الضعف والتهديدات في ال وقت المناسب .وتوفر القدرات األمنية المتسقة واسعة االنتشار
حماية ال يمكن للحلول المركزة في النقاط تحقيقها.
حلول الجيل الجديد من الجدار الناري فاير باور تدمج إمكانات التحكم والكشف عن التهديدات واالستجابة لها لتسمح بنمو
األعمال
تساهم الحلول الجديدة فاير با ور من سيسكو في تحسين سرعة وبساطة وفاعلية الكشف عن الهجمات واالستجابة لها،
فهي تجمع تقنيات الجدار الناري وخدمات الكشف عن التهديدات بأفضل المستويات في حل واحد .كما ترتقي خدمة
الكشف عن التهديدات إلى مستوى جديد من الحماية يتجاوز وضوح التطبيقات والتحكم بها ،كما يشمل الجيل الجديد من
نظام الوقاية من التطفل ،والحماية المتقدمة من البرمجيات الضارة وتصفية العناوين اإللكترونية بناء على سمعتها.
وتدمج حلول سيسكو الجديدة كالً من حلول سيسكو وحلول األطراف الثالثة معاً لتسمح بإمكانات فريدة لالستقصاء وتبادل
السياق بين الحلول .واآلن أصبح بإمكان الشركات الربط بفعالية بين أجزاء المعلومات لمشتتة لتحديد وايقاف الهجمات
المتطورة بسرعة أكبر أينما كانت .ولتلك المزايا آثار إيجابية على مستوى تنافسية المؤسسات التي تسعى إلى استخدام
البنية السحابية والبيئة االفتراضية والحلول الجديدة إلنترنت األشياء والنقاط النهائية لألجهزة المتحركة بهدف دعم فرص
األعمال الجديدة بشكل آمن.
طرح أجهزة الجدار الناري الجديدة لتطبيقات عالية األداء
تطلق سيسكو أجهزة  Cisco Firepower 4100 Seriesالجديدة للتطبيقات عالية األداء في المؤسسات المتوسطة
والكبيرة .تعتبر األجهزة األعلى أداء واألكثر كفاءة في فئتها ،حيث يمكنها التعامل مع حجم كبير بفترات قصيرة للغاية
للكشف عن التهديدات ،بما يكفي لالستخدام في تطبيقات التداول ومراكز البيانات التي تشهد حجماً كبي اًر من العمل .كما
تعتبر من أولى األجهزة في مجال اتصال الشبكات بسرعة  40غيغابت في وحدة صغيرة واحدة.
مركز إدارة فايرباور يدمج الحلول األمنية في مركز أساسي موحد
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يعمل مركز إدارة حلول فايرباور الجديد من سيسكو كمركز أساسي وموحد لحلول الجيل الجديد من الجدار الناري فايرباور،
لتقدم لوحة تحكم غنية وموحدة لإلدارة .يتضمن المركز االستقصاء المشترك والتوعية السياقية المشتركة وتطبيق السياسات
بشكل منسجم لحلول الجيل الجديد من الجدار الناري فاير باور باإلضافة إلى حلول سيسكو األخرى لألمن والشبكات.
الموزع  ،DDoSفتندمج من خالل مركز إدارة
أما الحلول التكميلية من أطراف ثالثة ،بدءاً بحلول "رادوير" لرفض الخدمة
ّ
سيسكو فايرباور .يوفر مركز البيا نات إمكانات اإلدارة الغنية والشاملة ليقدم المعلومات والرؤى من خالل لوحة تحكم
موحدة .وغالبا ما تتطلب حلول الجدار الناري األخرى التبديل بين لوحتي تحكم أو ثالثة للحصول على البيانات ذاتها.
خدمات التقسيم األمني تعزز التصميم إلدارة المخاطر
تعتبر خدمات سيسكو ل لتقسيم األمن خدمة استشارية تصمم إطار عمل متخصص يعمل على تقليل المخاطر وتبسيط
التدقيق وتأمين البيانات إلى جانب مساعدة الشركات على االمتثال للمتطلبات على مستوى المجلس.
طورت خدمات سيسكو خدمة التقسيم األمني لمساعدة المؤسسات على وضع استراتيجية لتقسيم البنية التحتية
االستراتيجية ،من خالل مقاربة تركز على العمالء وتمتد لتتجاوز الشبكات وتدمج أنماط التصميم القابلة إلعادة االستخدام
من أجل تطبيق الضوابط األمنية في مجاالت االمتثال واحتواء االختراق والكشف عن التهديدات وامن المحتوى والحماية
من فقدان البيانات وغيرها من المجاالت االمنية المتميزة.
فرص مميزة لشركاء القنوات
تجسد فرصاً إضافية
توفر تلك العروض األمنية الجديدة لشركاء قنوات سيسكو مجموعة موسعة من الحلول المتكاملة التي ّ

لتحقيق األرباح .فعند دمجها مع منهجية سيسكو األمنية التي ترّكز على التهديدات ،يمكن لشركاء القنوات تبسيط وتقليل
تكلفة إدارة بيئات األمن لدى عمالئهم من خالل منصة موحدة لإلدارة .كما يمكنهم زيادة فرص المبيعات التي يسمح بها
الدمج المتين للشبكات والحصول على تدفقات جديدة لإليرادات من خالل خدمات جديدة وخيارات متنوعة للترخيص.

وباإلضافة لما سبق ،تستثمر سي سكو في تطوير برامج تسريع الممارسات األمنية وتمكين التدريب لكل من المنتجات
والخدمات لشركاء القنوات ،بما يسمح بدعم النمو وزيادة األرباح.
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مصادر الدعم
ندوات سيسكو اإللكترونية

التعريف بأجهزة Cisco Firepower 4100 Series Next-Generation Firewall
اتخاذ منهجية استراتيجية تجاه التقسيم األمني

تابعو سيسكو على تويتر @CiscoSecurity
تابعوا سيسكو لألمن على فيسبوك
نبذة عن شركة سيسكو:
تعمل شركة "سيسكو" ،الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك" تحت الرمز (NASDAQ:
 ،CSCOعلى مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال
الشبكي لما هو غير متصل .لمتابعة أخبار سيسكو ،الرجاء زيارةhttp://thenetwork.cisco.com .
###
سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة وبالد
أخرى .ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر الموقع www.cisco.com/go/trademarks.إن كافة العالمات التجارية
األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك ألصحابها .إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى.
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