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  2016للتحول الرقمي خالل فعاليات جيتكس ركيزة أساسية سيسكو تؤكد مكانة األمن ك
 

الشركة تستعرض مجموعتها الواسعة من الحلول األمنية ودور الدفاع المتكامل ضد التهديدات في مساعدة الشركات على 
 مواجهة أكبر المخاطر األمنية 

 
: أعلنت سيسكو عن مشاركتها في النسخة السادسة والثالثين من أسبوع جيتكس 2016أكتوبر  12دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

. تستعرض الشركة الرائدة عالميًا خالل 2016أكتوبر  20إلى  16، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 2016للتقنية 
عن التهديدات والدفاع وتأمين الدخول عن بعد، فيما تستخدم  مشاركتها حلول األمن المرّكزة على التهديدات، والتي تتضمن الكشف

قبل وخالل وبعد  –الفعالية كمنصة تعرض من خاللها كيفية تقديم الحماية المتقدمة ضد التهديدات عبر طيف الهجمات الكامل 
 الهجمة.

 
ألوسط وتركيا: "يعمل االتصال المتزايد في تعليقه على األمر قال سكوت مانسون، مدير األمن اإللكتروني لدى سيسكو في الشرق ا

نترنت األشياء على تحويل عالمنا بشكل هائل، مما يفضي إلى نشوء نماذج جديدة لألعمال بفضل تعزيز السرعة  والتحول الرقمي وا 
مكان: في جوهر والكفاءة والمرونة. ال شك في أن األمن متطلب أساسي الغتنام تلك الفرص الناشئة، وال بد أن يكون مطبقًا في كل 

البنية التحتية للشبكات الذكية من مزود الخدمة إلى الشبكة المؤسسية األوسع وعبر سالسل التوريد، بحيث ينتشر تمامًا كانتشار 
 إنترنت األشياء. يتطلب ذلك منهجية جديدة للبنية، وانخراطًا فعااًل على أعلى المستويات في المؤسسة. 

 
خّطط سيسكو الستعراض دور البنية الدفاعية المتكاملة ضد الهجمات في مساعدة الشركات على ، ت2016وخالل فعاليات جيتكس 

% من شبكاتها الممتدة وبالتالي الدفاع عنها بسرعة أكبر. فسيسكو تجعل األمن أكثر فعالية من خالل التبسيط واالنفتاح 100رؤية 
اء لتقليل الوقت الالزم للكشف عن التهديدات والزمن المستغرق لحلها من واألتمتة، فيما تقدم الحلول األمنية المرتكزة على االستقص

فال بد من تبادل على استقصاء التهديدات في العالم.  المركزةوالتي تمتلك أكبر فريق لألبحاث األمنية  – Talosخالل "تالوس" 
مما يمّكن فرق تقنيات األمن والخدمات  –المرتبطة البيانات االستقصائية بحيث تمتد عبر الشبكة بكاملها وتغطي األجهزة الجديدة و 

 األمنية من الحصول على بيانات استقصائية يستطيعون االستفادة منها بشكل يناسب سياق مؤسساتهم.
 

لتبادل التجارب وقصص  B1-1، الجناح 1يتواجد خبراء سيسكو لألمن وشركاؤهم في جناح الشركة بقاعة األمن والشبكات، القاعة 
 النجاح العالمية. 

 

 انتهى 
 



 بيان إخباري                              
 

 
 

 حول سيسكو 
(. CSCO) . الشركة مدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك" تحت الرمز1984سيسكو هي الرائد العالمي في مجال التكنولوجيا والتي تمكِّن اإلنترنت من العمل منذ عام 

وتابعنا على  newsroom.cisco.comيساعد موظفونا ومنتجاتنا وشركاؤنا المجتمع في التواصل اآلمن واغتنام الفرص الرقمية المستقبلية اليوم. اكتشف المزيد عبر الرابط 
  Ciscoتويتر @

 
رية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة وبالد أخرى. ويمكن االطالع على قائمة سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجا
رية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك ألصحابها. إن استخدام إن كافة العالمات التجا  www.cisco.com/go/trademarks.عالمات سيسكو التجارية عبر الموقع

 .كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى
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