تقرير األمن السيبراني السنوي لعام " :2017سيسكو" تنجح في تقليص وقت إكتشاف
التهديدات من  14ساعة الى  6ساعات
 %20خسارة في عدد العمالء واإليرادات ألثكرر ن لث المظممات اليي هددت إنيدا ًثكا في عام 2016

القاهرة -مارس : 2017
ً
أثكدت هرثكة  Ciscoالعالمية أن أثكرر ن لث المظممات اليي هددت انيداثكا في عام  2016تعرضت لخسارة ثكبيرة في
عدد العمالء والفرص واإليرادات بظسبة أثكرر ن  % 20نقالً ع تقرير األن السيبراني السظوي لعام  2017والصادر
ع هرثكة سيسكو والذي تم عثى عيظة ن  3000ن ثكبار المسئولي ع ان المعثونات في نؤسسات  13دولة.
وإسيظادا إلى نؤهر قدرات األن  ،رصد اليقرير نيائج تفيد بأن  %90ن هذه المظممات قانوا بيحسي اليكظولوجيات
وأدوات نكافحة اليدديدات بعد الدجمات اليى تعرضوا لدا ع طريق فصل المدام األنظية وتكظولوجيا المعثونات وبثغت
نسبيدم ( ،)% 38وزيادة اليدريب عثى الوعي األنظي لثموظفي ( ،)% 38وتظفيذ تقظيات تخفيف المخاطر (.)% 37
واليوم في العام العاهر لثيقرير العالمي يبرز اليحديات والفرص لثفرق األنظية لثدفاع ضد اليطور المسيمر لثجرائم
السيبرانية وتغيير أهكال الدجوم ،حي يؤثكد ثكبار المسئولي ع وحدات األن بوجود قيود الميزانية ،وسوء اليوافق
بي األنممة بعضدا البعض ،وعدم توافر المواهب ال ُمدربة ثكأثكبر العوائق اليي تحول دون الظدوض بأوضاع األنان
الخاصة بدم ،ثكما أيضا ً يكشف أن أقسام القادة األنظية عبارة ع بيئات نعقدة نما يزيد ن إحيمال وجود فجوات في سد
الرغرات األنظية.
وأظدر تقرير األن السيبراني أن المجرني يعاودون المدور بطرق تقثيدية ثكالسيكية نرل اإلعالنات المضثثة والبريد
اإللكيروني غير المرغوب  ،SPAMخاصة ن خالل البريد اإللكيروني غير المرغوب بطريقة لم نشددها نظذ عام
 .2010وبثغت نسبيه نا يقيرب ن لثري ( )٪65البريد اإللكيروني وتراوحت نسبة الضرر فيه نابي  ،%10-8ورصد
اليقرير أيضا ً زيادة حجم البريد المزعج العالمي والذي يظيشر بسرعة ع طريق الشبكات الكبيرة والمزدهرة.
وتعثيقا عثى هذا اليقرير ،أثكد المدظدس ياسر نوسى الرئيس اليظفيذي لثيكظولوجيا بشرثكة سيسكو العالمية لمظطقة أفريقيا:
"أن حجم المخاطر اليى تيعرض لدا المؤسسات والديئات سواء الحكونية أو الخاصة تدفع الجميع إلى اليفكير في حجم
هذه اليدديدات واليسثح بأدوات تقظية وأنظية تحاول صد أي هجوم ألنه قد يكون بابا ً خثفيا ليدديدات ثكبيرة نما يكبد
الشرثكات والمؤسسات خسائر فادحة ،نشيراً إلى أن هرثكة  Ciscoتيابع اليقدم في تقثيل "وقت اإلثكيشاف" ،ن خالل
تقثيل الوقت بي وقت اإلخيراق ووقت إثكيشاف اليدديد ".
وأضاف" :أن تسريع وقت اإلثكيشاف بات أنراً بالغ األهمية ،حي قانت هرثكة  Ciscoبخفض وقت اإلثكيشاف ن
نيوسط  14ساعة في أوائل  2016إلى نا يصل الى ست ساعات في الظصف األخيرن عام  ،2016ويعيمد هذا الرقم
عثى إهيراك بيانات تيبع المسيخدم اليي تم تجميعدا ن المظيجات األنظية لشرثكة  Ciscoالمظيشرة في جميع أنحاء العالم "

ثكما أن زيادة المرور الرقمي يخثق نساحة أثكبر لثدجوم في ظل المؤهرات اليى تؤثكد عثى زيادة نعدل نقل البيانات
العالمي إلى لاللة أضعاف بحثول عام  ،2020وأن %66ن نعدل نقل البيانات سيكون عبر الشبكات الالسثكية "واي
فاي" واألجدزة المحمولة.
التكلفة التجارية للتهديدات السيبرانية ،خسارة العمالء والعائد
ثكشف تقرير األن السيبراني لعام  2017ع األلر المالي المحيمل ن الدجمات عثى الشرثكات نع اخيالف أحجاندا
سواء ثكانت الكبيرة وصولً إلى الشرثكات الصغيرة والميوسطة ،فإن أثكرر ن  % 50ن المظممات واجدت المراقبة
العانة بعد اإلنيداك األنظي ،لقد ثكانت العمثيات والظمم المالية هي األثكرر تألرًا ،وتثيدا سمعة العالنة اليجارية والمحافمة
عثى العمالء ،وبالظسبة لثمظممات اليي هددت الدجوم ،ثكان اليألير الكبير.
تأمين األعمال ،والحفاظ على اليقظة
ذثكر تقرير األن السيبراني لعام  2017أن  % 56ن تظبيدات األنان ييم اليحقيق فيدا وأقل ن نصف اليظبيدات الشرعية
ييم عالجدا ،في حي أن المدافعي يرقون في أدواتدم اليى يعيمدون عثيدا ،وتظصح هرثكة  Ciscoبإجراءت إحيرازية
لمظع وثكشف واليخفيف ن اليدديدات وتقثيل المخاطر.
 في عام  ،2007ذثكر تقرير األن السظوي أن تطبيقات الويب واألعمال ثكانت األهداف ،في ثكرير ن األحيان
ع طريق الدظدسة اإلجيماعية ،أو المخالفات اليي تُفرض عثى المسيخدم في عام  ،2017أصبح القراصظة
يداجمون اليطبيقات القائمة عثى السحابة ،وتصاعد البريد المزعج.
 قبل عشر سظوات ،ثكانت هجمات البرنجيات الضارة ترتفع ،نع اسيفادة الجريمة المظممة نظدا .وفي ظل إقيصاد
اليوم ،يقوم الثصوص اآلن بيشغيل الجرائم اإللكيرونية ثكأعمال تجارية ،وتقديم حاجز نظخفض لخيارات الدخول
إلى العمالء المحيمثي  .ثكما يمك أن يكون نرتكبي اليوم أي هخص ،في أي نكان .حي أنه ل ييطثب خثفية
أنظية ويمك بسدولة هراء نجموعات الفيروسات المعطثة لألنان الجاهزة.

