
 تحدیث التكنولوجیا لدیك

بما أن 40% تقریبًا من المؤسسات لدیھا تقنیات أمنیة قدیمة، فإننا نواجھ مشكلة كبیرة تتمثل في عدم االستثمار في الحمایة األمنیة. ولكن 
الخبر الجید ھو أن المؤسسات التي تتوفر لدیھا بُنى تقنیة سحابیة موحدة حدیثة تحقق مستوى عالیًا من تحدیث التكنولوجیا بالتزامھا 

باستراتیجیة التحدیث االستباقي للتكنولوجیا. ال نكتفي بتسلیط الضوء على المشكلة، بل نقدم الحل أیًضا."

Cisco في (CISO) ریتشارد آرشدیكن، كبیر مستشاریي مسؤول أمن المعلومات

اختر أمھر األشخاص لفرق العملیات األمنیة (SecOps) لدیك ألن كل فرد یجب أن یكون مختًصا ولیس مجرد موظف عادي. یمكن أن 
تساعدك األتمتة على دعم صغار الموظفین لإلتیان بنتائج ترقى إلى النتائج المحققة حال وجود عدد أكبر من كبار الموظفین."

Cisco في (CISO) ویندي ناثر، كبیرة مستشاریي مسؤول أمن المعلومات

تسھم تكنولوجیا المعلومات األمنیة الحدیثة والمتكاملة بشكل جید في نجاح البرنامج بشكل عام أكثر من أي ممارسة أو تحكم أمني آخر.

Cisco في (CISO) ھیلین باتون، كبیرة مستشاریي مسؤول أمن المعلومات

ال تنتظر حتى تصطدم بما یھدد األمن لدیك ومن ثم تلجأ إلى تقییم 
إمكاناتك التقنیة. بادر الیوم بوضع استراتیجیة أكثر استباقیة لتحدیث 

التكنولوجیا.

لحسن الحظ، مع انتشار الحلول القائمة على السحابة، أصبحت ھناك 
عملیات تكامل قویة متوفرة أكثر من ذي قبل، ما یمنح الفرق األمنیة 

إمكانیة رؤیة أوسع عبر أنظمتھا.

39% من تقنیات األمان التي تستخدمھا المؤسسات تُعد قدیمة.

التكامل لتحقیق إمكانیة رؤیة أفضل 
77% من المؤسسات تفضل شراء حلول متكاملة بدالً من تطویرھا.

أال تُعد توسعة نطاق الفریق خیاًرا مطروًحا؟ فِكّر في تعزیز مھارات الفریق 
الحالي وكفاءاتھ. إن التدریب دائًما من أذكى االستثمارات.

توسیع نطاق فریقك
یُرجح أن تعلن المؤسسات ذات معدالت التوظیف األعلى عن اكتشاف التھدیدات واالستجابة 

لھا بشكل أقوى بدرجة أكبر بنسبة %20.

عندما تجمع المؤسسات بین األشخاص المھرة والعملیات والتقنیات القویة، فھي تحقق إمكانیات متقدمة الكتشاف التھدیدات واالستجابة لھا 
عندما یقوم كل ذلك على ذكاء تھدیدات قوي."

Cisco في (CISO) دیف لویس، كبیر مستشاریي مسؤول أمن المعلومات

سواء كانت زیادة حجم الفریق خیاًرا أم ال، یجب علیك استخدام كل أداة 
ذكاء متوفرة لسد ھذه الفجوة. اعمل بشكل أذكى للحصول على نتائج أقوى.

العمل بشكل أذكى من خالل ذكاء التھدیدات
یُرجح أن تعلن المؤسسات التي تستخدم ذكاء التھدیدات عن إمكانات أقوى للكشف عن 

التھدیدات واالستجابة لھا بمقدار الضعف.

اصنع الفوضى عن قصد
إن الشركات التي تشارك في ھندسة الفوضى یُرجح أن تشھد استمراریة أقوى 

ألعمالھا بمعدل الضعف.

إن اتباع ھذه الخطوات المدعومة بالبیانات سیضعك على المسار الصحیح لتتمتع بوضعیة أقوى لألمن 
السیبراني. ولكن ال تأخذ كالمنا على عواھنھ. لالطالع على جمیع البیانات التي تدعم استنتاجاتنا، راجع 

التقریر الكامل الیوم.

اّطلع على التقریر
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إن تعطل تكنولوجیا المعلومات الدوري والمقصود سیؤھل مؤسستك للتعامل 
مع التھدیدات الفعلیة. استغل الفوضى لتعرف كیف تستعد لفوضى أكبر.

 5 طرق مدعومة بالبیانات
 للتأثیر في األمن السیبراني

یُرجح أن تحافظ المؤسسات التي تجري اختبارات منتظمة ومتنوعة على العملیات في مواجھة أي حالة طارئة بزیادة قدرھا 
مرتان ونصف. ویمكن تعزیز ذلك بشكل أكبر باتباع ممارسات ھندسة الفوضى."  

Cisc في (CISO) فولفجانج جویرلیش، كبیر مستشاریي مسؤول أمن المعلومات

لن تتوقف الصعوبات المحیطة باألمن السیبراني. ففي كل یوم، یصبح عالمنا أكثر اتصاالً وتعقیًدا. وترى الفرق المعنیة باألمن السیبراني أن 
زیادة التعقید تعني زیادة المسؤولیة.

ولحسن الحظ، تستطیع الشركات اتخاذ خطوات ملموسة لتحسین نتائج األمان. جمعنا في دراسة نتائج األمان التي أجریناھا، المجلد الثاني، 
بیانات من أكثر من 5100 ممارس في مجال األمن وتكنولوجیا المعلومات عبر 27 دولة. وبناًء على تلك البیانات، حصرنا أھم خمس 

ممارسات أثبتت فاعلیتھا في دفع نجاح برامج األمن السیبراني. استفد من قائمة التحقق أدناه: 

https://www.cisco.com/c/ae_ar/products/security/security-outcomes-study-vol-2.html?ccid=cc000160&oid=rptsc027923
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