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 الشرق األوسطسیسكو تكشف عن أول جدار ناري من الجیل الجدید للعمالء في 
 

 إمكانات سورسفایر المتطورة للوقایة من التطفل تدمج FirePOWER مع خدمات ASAحلول سیسكو 
 والحمایة ضد البرمجیات الضارة

 
 – تساهم سیسكو الیوم في تغییر أسلوب المؤسسات في الحمایة 2014 سبتمبر 17، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة

ضد الهجمات المعقدة، وذلك من خالل طرح أول جدار ناري من الجیل الجدید، یركز على الهجمات في القطاع. 
 الوعي الكامل وٕامكانات التحكم الدینامیكیة الالزمة لتقییم FirePOWER مع خدمات ASAتوفر حلول سیسكو 

الهجمات تلقائیًا وربط المعلومات االستقصائیة وتحسین القدرة الدفاعیة لحمایة جمیع الشبكات.  
 

 من سیسكو، مع خاصیة التحكم بالتطبیقات ASA 5500 Series  ومن خالل الدمج بین حلول الجدار الناري 
، وكالهما من AMP والحمایة المتطورة من البرمجیات الضارة NGIPSوأنظمة الجیل الجدید للوقایة من التطفل 

سورسفایر، فإن سیسكو تتفوق مجددًا في عرض الجیل الجدید من الجدار الناري الذي یوفر دفاعًا متكامًال ضد طیف 
واسع من التهدیدات – وذلك قبل وأثناء وبعد وقوع الهجمات.  

 
 من سیسكو تمثل جیًال جدیدًا یركز من الجدار الناري الذي FirePOWER مع خدمات ASAیشار إلى أن حلول 

یرتكز على التهدیدات ویتكّیف معها، لیقدم حمایة فائقة ومتعددة المستویات بدءًا من مركز البیانات مرورًا بالشبكة 
وحتى النقطة النهائیة، مما یعزز اإلمكانات بشكل یفوق حلول الجدار الناري المعروفة.  فهي لم تتمكن حتى اآلن من 

 FirePOWER وخدمات ASAالتعامل مع الهجمات غیر المعروفة أو في نفس الیوم، إال أن األمر یتغیر مع حلول 
 من سیسكو، بفضل منهجیة تركز على التهدیدات وتقوم على منصة محددة:  

 
 من سیسكو معرفة كاملة بالمستخدمین FirePOWER مع خدمات ASAرؤیة واضحة: توفر حلول  •

واألجهزة المتحركة وتطبیقات العمالء واالتصاالت االفتراضیة بین األجهزة وجوانب الضعف والتهدیدات 
والعناوین اإللكترونیة وغیرها من المقاییس الهامة. كما ان وظیفتها إلدارة الطبقات المؤسسیة تمنح 



المستخدمین لوحة تحكم وتقاریر مفصلة تكشف عن مواقع االستضافة والتطبیقات والتهدیدات ومؤشرات 
 التهدید برؤیة شاملة وواضحة. 

 
أنظمة الجیل الجدید  من سیسكو FirePOWER مع خدمات ASAحلول التركیز على التهدیدات:  تدمج  •

  ألغراض الحمایة الشاملة من التهدیدات المعروفة والمتقدمة، باإلضافة إلى NGIPSللوقایة من التطفل 
الحمایة المتقدمة من البرامج الضارة ضد الهجمات الفوریة والمستدامة. تعمل إمكانات تحلیل البیانات 

 معًا من أجل توفیر قدرات الكشف CSIالضخمة والتحلیل المستمر واستقصاء األمن الجماعي من سیسكو 
 والحظر والمتابعة والتحلیل والعالج، وبالتالي الحمایة من طیف متكامل من الهجمات. 

 
 مع ASAمنصة متینة: نظرًا لكونها اولى حلول الجیل الجدید من الجدار الناري في القطاع، فإن  حلول   •

 من سیسكو تجمع بین الوظیفة الفعالة للجدار الناري وٕامكانات التحكم بالتطبیقات FirePOWERخدمات 
والقدرة المتمیزة على الوقایة من التطّفل والكشف المتقدم عن االنتهاكات وعالجها في جهاز واحد. یوفر 

التكامل للمؤسسات مستوى أفضل من الحمایة فیما یقلل من التكالیف التشغیلیة والتعقید. فالحلول الجدیدة 
تبّسط بنیة األمن في المؤسسة وتقلل بصمة الشبكة بسبب تقلیل عدد األجهزة األمنیة المستخدمة إلدارة وتنفیذ 

 وترخیص االشتراكات بهدف تعزیز الوظیفیة. 
 
بالنظر إلى تغّیر نماذج األعمال والتطورات السریعة في عالم التهدیدات، فإن أسلوب المؤسسة في تقلیل الوقت و

المستغرق بین وقوع االنتهاك األمني والتعافي من الهجمة یجب أن یكون متكامًال تمامًا ومركزًا على التهدیدات. 
وبدون رفع المشكلة إلى المستوى التنفیذي فیما یتعلق بتهدید فقدان بروتوكول اإلنترنت أو سرقة معلومات العمالء أو 

زعزعة الثقة، فإن المؤسسة تحتاج إلى تغطیة أوسع عبر جمیع عناصر الهجمات المحتملة، بحیث یمكنها التكیف 
 مع خدمات ASAسریعًا والتعلم من أسالیب الهجمات الجدیدة، قبل أن تعمل على تطبیق الحمایة. توفر حلول 

FirePOWER من سیسكو ذلك األسلوب الدفاعي المتكامل ضد التهدیدات، لتساعد الشركات في مواجهة أكبر 
 المخاطر األمنیة، وهي الهجمات المتقدمة والفوریة. 

 
 من سیسكو إمكانات متفوقة من وضوح الرؤیة والتحلیل المتواصل FirePOWER مع خدمات ASAتحقق حلول 

للكشف عن التهدیدات المتقدمة ومتعددة األطراف، وتبسیط التجاوب التلقائي ضد البرمجیات الضارة المعروفة وغیر 
المعروفة. كما أنها توفر مؤشرات الخطر المتكاملة القابلة للتصرف، والتي تسّرع مراحل التحقق من التهدید واتخاذ 

اإلجراءات التصویبیة بأثر رجعي، إلى جانب التجاوب الكامل مع الوقائع بما فیه التعرف إلى نطاق التهدید وتحدیث 
 سیاسة الكشف التلقائي. 

  



من الجدیر بالذكر أن سیسكو، بالتعاون مع شركائها، تقدم أیضًا الخدمات األمنیة الفنیة واالحترافیة للمساعدة في 
 ASAتسریع عملیة االنتقال من البیئة األمنیة الحالیة للعمیل إلى إمكانات الدفاع المتكاملة ضد التهدیدات في حلول 

 من سیسكو. وبفضل خبرتها العمیقة وأدواتها الفعالة، باإلضافة إلى توفر الموارد FirePOWERمع خدمات 
 العالمیة، فإن خدمات سیسكو األمنیة تساعد المؤسسات في االنتقال السریع والفعال وبأقل زمن من االنقطاع. 

 
: ماهر جاد اهللا، مدیر المبیعات لألنظمة األمنیة لدى سیسكو في الشرق األوسط وشمال إفریقیاوتعلیقًا على األمر قال 

"في عالمنا الذي تسوده الهجمات المنظمة والجرائم اإللكترونیة المعقدة، فإننا ندخل حقبة لم تعد فیها الحلول التقلیدیة 
 حاجة تفوق أّي وقت مضى الشرق األوسطللجدار الناري كافیة لمواجهة التهدیدات. فاآلن تشهد المؤسسات في 

 مع خدمات ASAحلول لتطبیق ضوابط دینامیكیة إلدارة التغییر في بیئاتها والتعامل مع الهجمات األمنیة. تمثل 
FirePOWER من سیسكو خطوة كبیرة في قطاع الجدار الناري، حیث تمكن العمالء من تعمیق إمكانات الحمایة 

عبر مركز البیانات والشبكة وحتى نقطة االستخدام النهائي، بمرونة تامة تتیح لهم تحدید وفهم وٕایقاف الهجمات 
 المتقدمة بشكل فوري أو بأثر رجعي."  

 
 الروابط والعناوین
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نبذة عن سیسكو:  

تعمل شركة "سیسكو"، الرائدة عالمیًا في مجال تقنیة المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالیة "ناسداك" تحت 
، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلیة من خالل إثبات أن تحقیق NASDAQ: CSCO)الرمز 

لمتابعة أخبار سیسكو، الرجاء زیارة: اإلنجازات المذهلة یكون عبر تمكین االتصال الشبكي لما هو غیر متصل. 
http://thenetwork.cisco.com .

 
 

سیسكو وشعار سیسكو هي عالمات تجاریة أو عالمات تجاریة مسجلة لمؤسسة سیسكو و/أو الشركات التابعة لها في 
الوالیات المتحدة وبالد أخرى. ویمكن االطالع على قائمة عالمات سیسكو التجاریة عبر الموقع 

http://newsroom.cisco.com/me
http://thenetwork.cisco.com/


32UTwww.cisco.com/go/trademarks U32T إن كافة العالمات التجاریة األخرى المذكورة في هذه الوثیقة هي ملك .
ألصحابها. إن استخدام كلمة الشریك ال یتضمن عالقة شراكة بین سیسكو وأي شركة أخرى.  
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