أفضل  5طرق يمكن لشبكتك توفير أعلى
مستوى من األمان من خاللها
ما هو إال اختراق أمني واحد لتخسر عملك بالكامل لم يعد االعتماد على وسائل الدفاع
المحيطة كافيًا لحماية الشبكة .لن تتمكن الشبكة التي تعامل كسلعة من تقديم مستوى األمان
الذي تحتاجه .فأنت بحاجة لشبكة تحتوي على نظام أمان مدمج بها ،دون التأثير سلبًا على
السرعة أو عرقلة مسيرة االبتكارات.
فيما يلي  5طرق يمكنك من خاللها جعل شبكتك أكثر أما ًنا.
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الشخص المناسب في المكان المناسب والوقت
المناسب
دع شبكتك َ
تتول مسؤولية الحماية ومنع األنشطة غير المتوقعة التي تتم داخل مساراتها .قم بتبسيط اإلشراف على
الوصول للشبكة لديك لزيادة سرعة عمليات األمان والتطبيق الدائم للسياسة في أي مكان على الشبكة .احرص على
تصنيف حركة مرور البيانات استنا ًدا إلى هوية النقطة الطرفية وليس استنا ًدا إلى عنوان  .IPوبذلك تتمكن من منع
األشرار من الوصول إلى شبكتك وتنجح في االمتثال ألهدافك بطريقة أسهل.
TrustSec
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هل من المفترض أن يحدث ذلك؟
اهتم بما هو أكبر من مجرد اكتشاف التهديدات التقليدية وتحليالت تسخير طاقة الشبكة .احرص دائمًا على مراقبة الجزء
الداخلي من الشبكة ،حيث يختبئ أعتى المهاجمين عاد ًة دون أن تكتشفهم .قم بتضمين وحدة اكتشاف خلل بنظام األمان في
عنصر الشبكة ،باستخدام التعلم بواسطة اآللة للحصول على استجابة فورية وتخفيف آثار الهجمات على مستوى الجهاز.
بهذه الطريقة يمكنك اكتشاف ومنع الهجمات التي تتجاوز وسائل الدفاع المحيطة لديك وتتخلل عبر بيئتك الداخلية.
واحرص ً
أيضا على تضمين أجهزة مشبوهة للمعالجة.
Stealthwatch

" Stealthwatchهو الفائز بجائزة  CODiEلعام  2016ألفضل حل أمان شبكات".
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من يذهب إلى أين؟
قم بتبسيط التحكم في الوصول عبر االتصاالت السلكية والالسلكية واالتصاالت عبر  VPNعن طريق الترتيب
التسلسلي للسياسات على مستوى جميع أنواع نقاط الوصول باستخدام سياسات األمان المعرفة من ِق َبل البرنامج .اجعل
ً
سهال .وبذلك تتمكن من تقليل المخاطر واحتواء التهديدات
أمرا
الحفاظ على االمتثال باللوائح والقوانين وتجزئة السياسة ً
عن طريق التحكم الديناميكي في الوصول إلى الشبكة من خالل تقييم الثغرات األمنية واستخدام استخبارات التهديدات.
واحرص ً
أيضا على تضمين أجهزة مشبوهة للمعالجة.
محرك خدمات الهوية

االحتواء السريع للتهديدات من Cisco

"يقدم حل  Ciscoطريقة دقيقة للغاية لتحديد من يحاول الوصول وما يحاول الوصول إليه .كما يتيح لنا وضع
المستخدمين ضمن الفئة المناسبة ووضع السياسة المناسبة للوفاء بمتطلبات أمان المعلومات".
 ،Roman Scarabot-Muellerرئيس قسم البنية األساسية في Mondi Group International
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قم بتأمين فروعك
احم شبكتك الممتدة باستخدام التشفير والرؤية وسهولة اإلدارة كما هو الحال في المكاتب لديك باستخدام  WANذكية.
ِ
امنع الهجمات واحصل على اتصال آمن ودفاع ضد التهديدات عن طريق االستفادة من ميزة تقنيات التشفير القوية لـ

 VPNوجدار الحماية وتجزئة الشبكة وإمكانات الدفاع ضد التهديدات لضمان تأمين الفروع بالشكل الذي تحتاجه.
شبكة  WANالذكية
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اسبقهم بخطوة
احرص على حماية البنية األساسية لديك وشبكتك ومستخدمي األجهزة المحمولة لديك باستخدام أسلوب الترخيص المرن
الستخدام البرنامج الذي يوفر ميزات ِّ
تمكنك من الدفاع عن شبكتك بشكل فوري مع الحفاظ على إبالغك بأحدث
التهديدات ،والحفاظ على االمتثال للسياسة على مستوى الشبكة بالكامل واكتشاف المشكالت المتعلقة باألمان وإصالحها
بشكل أسرع .تأكد ً
أيضا من أن استثماراتك الحالية في ما يتعلق بالبرامج ستظل في الوقت الحالي وفي المستقبل مع
استمرار ميزات إمكانية النقل وسهولة الوصول للترقيات والتحديثات.
ترخيص برنامج Cisco ONE FlexibleE

"قللت  Ciscoمتوسط "الوقت الالزم الكتشاف التهديد" ([ )TTDبالنسبة إلى التهديدات الجديدة] إلى حوالي
 13ساعة—وهو ما يقل بدرجة كبيرة عن التقديرات الحالية وغير المقبولة المعمول بها في المجال والتي تبلغ من
 100إلى  200يوم".
تقرير األمان اإللكتروني نصف السنوي لعام  2016من Cisco

تسير جميع األمور على ما يرام .حتى يحدث ما يفسد كل شيء .ال تتعامل مع شبكتك كسلعة .لم ُتخاطر؟ احصل على
شبكة مزودة بنظام أمان مدمج ،وبذلك تتمكن من الحفاظ على أقصى مستويات األمان دون التأثير سلبًا على السرعة
وخلق مكان آمن لإلبداع.

ابدأ رحلتك مع بنية الشبكة الرقمية اليوم.
معرفة المزيد
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