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" 2015سيسكو  تركز على الجانب األمني في معرض "إنترنت األشياء   
 

 الشركة تطرح حلواًل أمنية جديدة لضمان أمن إنترنت األشياء خالل الفعالية 
  

أن "تأمين إنترنت األشياء" سيكون محور مشاركتها أعلنت سيسكو  :2015يونيو  2ارات العربية المتحدة، دبي، اإلم
يونيو المقبل  في مركز دبي التجاري العالمي.  9و  8الذي يقام يومي  «2015إنترنت األشياء »معرض المرتقبة في 

بإنترنت األشياء خالل الفعالية لعمالئها في الشرق  وتخطط الشركة إلطالق مجموعة واسعة من الحلول األمنية المتعلقة
 األوسط. 

 
وفيما يمثل األمن والخصوصية أهم التحديات في حقبة إنترنت األشياء، تسّلط سيسكو الضوء كذلك على أهمية حلول 

بيانات لتشكيل إنترنت األمن الفعلي واالفتراضي والتي تحتاج إلى العمل معًا بذكاء لحماية الشبكات واألجهزة والتطبيقات وال
وتستعرض الشركة مجموعتها المتكاملة من الحلول واإلمكانات األمنية المتميزة إلنترنت األشياء، باإلضافة إلى األشياء. 

 خدمات االستجابة للحوادث التي طرحتها حديثًا خالل معرض متخصص. 
  

"في الوقت الذي تتصل فيه مليارات األجهزة بإنترنت  في هذا الجانب قال أنتوني بيريدج، مدير مبيعات األمن لدى سيسكو:
األشياء، تزداد احتماالت التعرض للهجوم بشكل كبير. وتزداد الهجمات في عددها وتنوعها مع استمرارنا في ربط األشياء 

تجلى حاجة غير المرتبطة باإلنترنت مما يخلق تحديات صعبة يواجهها المسؤولون عن الدفاع عن البنية التحتية. واآلن ت
بيئات المؤسسات في الشرق األوسط إلى تطبيق الضوابط الديناميكية أكثر من أي وقت مضى، إلدارة وتيرة التغيير في 

المنصة المثالية لسيسكو لتركز على أهمية  2015العمل والتعامل مع الحوادث األمنية. سيكون معرض إنترنت األشياء 
يدات في حقبة إنترنت األشياء، وتبين دور الحلول والسياسات األمنية المناسبة في النموذج األمني المرن في مواجهة التهد
 مواجهة األخطار األمنية اإللكترونية."  

 
في ظل استمرار تبني إنترنت األشياء فإن الحفاظ على وضع أمني مالئم سيتطلب ممارسات أمنية متينة وأضاف بيريدج: "

رد على الشبكة وتقييد أو مع التواصل الضار أو غير المالئم بين تلك الموارد. يجب المواوأفرادًا يفكرون في كيفية فصل 



 

أن تعمل حلول األمن الفعلي واالفتراضي معًا من أجل توفير استقصاء أمني شامل يتيح اتخاذ اإلجراءات المناسبة في 
وبشكل مستمر، مع تطبيق السياسات المالئم لحماية بيانات لضمان الدخول اآلمن  الوقت الصحيح، وهذا متطلب هام

األعمال القّيمة والملكية الفكرية والتقليل من االنتشار الجانبي للبرمجيات الضارة ومنع ظهورها مجددًا في بيئة ما. 
 -كامله نموذجنا القائم على التهديدات والذي يتعامل مع طيف الهجمات ب 2015نستعرض في معرض إنترنت األشياء 

 قبل وخالل وبعد الهجمة." 
 

من الجدير بالذكر أن سيسكو توفر مجموعة واسعة من حلول األمن اإللكتروني والفعلي لتلبية احتياجات كال المجالين. 
وبفضل تقنيات سيسكو، يمكن للمؤسسات تطبيق الحلول األمنية المنسجمة مع اإلدارة المركزية في جميع أنحاء الشبكة، في 

 الذي تلبي فيه االحتياجات الخاصة لكل منها بفضل القدرة على تطبيق سياسات أمنية متمايزة. الوقت 
  

، تطلق سيسكو مجموعة جديدة من الحلول األمنية إلنترنت األشياء وتروج 2015وخالل معرض إنترنت األشياء 
 ايرباور ومحرك سيسكو لخدمة الهويةبتقنيات ف ASAسيسكو لمجموعتها األمنية المتكاملة التي تتضمن كاًل من خدمات 

ISE  وحلول سيسكو المتقدمة للحماية من البرمجيات الضارةAMP  مع شبكة مكافحة التهديدات، باإلضافة إلى خدماتها
 الحديثة لالستجابة للحوادث. 

  
ن وخبراء التقنية ، وسيتواجد المدراء التنفيذيو 2015يشار إلى أن سيسكو هي الراعي الرئيسي لمعرض إنترنت األشياء 

الستعراض إمكانات المؤسسات في التقليل من مخاطر األمن  IoT-4#العالميين من سيسكو في جناح الشركة رقم 
 اإللكتروني في حقبة إنترنت األشياء. 

 
 انتهى
 

 :ذة عن شركة سيسكونب
 األوراق المالية "ناسداك" تحت الرمزتعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة 

(NASDAQ: CSCO على 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 زيارة

. http://thenetwork.cisco.com  
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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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