موجز تقني

أمانا على مستوى
الطابعات األكثر ً
1
العالم
ميزات أمان الطباعة المضمنة في أجهزة HP Enterprise
الحماية واالكتشاف واالسترداد

أجهزة  HP Enterpriseهي الوحيدة التي
المضمنة
تحتوي على ميزات األمان
ّ
للتشخيص الذاتي .ومن خالل ميزة حماية
االستثمارات التي يوفرها البرنامج الثابت
 ،FutureSmartيمكنك إضافة بعض
الميزات إلى طرز طابعات Enterprise
1
الموجودة.

1
استنادا إلى مراجعة  HPلميزات األمان
ً
المضمنة التي تم نشرها عام  2015لطابعات
ّ
مناسفة من نفس الفئة .تقدم شركة  HPوحدها
مجموعة من ميزات األمان لفحص السالمة
وصوالً إلى  BIOSباإلضافة إلى ميزات اإلصالح
الذاتي .وقد يلزم تحديث لحزمة خدمات
 FutureSmartلتنشيط ميزات األمان .ستتوفر
بعض الميزات كتحديث حزمة خدمات للبرنامج
الثابت  HP FutureSmartفي طرز مختارة من
طابعات  Enterpriseالموجودة .لالطالع على
قائمة بالمنتجات المتوافقة ،راجع
.hp.com/go/LJCompatibility
 2يجب شراء HP JetAdvantage Security
 Managerبشلك منفصل .لمعرفة المزيد ،تفضل
بزيارة .hp.com/go/securitymanager

تعتبر أجهزة الطباعة  HP Enterpriseمن الجيل األحدث فريدة من نوعها في السوق ،ألنها تقدم ثالث
تقنيات أساسية ُصممت إلفشال الهجمات واإلصالح الذاتي .تقوم هذه الميزات بإعادة تشغيل
تلقائيا عند اكتشاف هجوم أو حالة شاذة.
الجهاز
ً
بعد إعادة التشغيل ،يفحص  HP JetAdvantage Security Managerإعدادات أمان الجهاز ويصلحها
مسبقا 2.وال حاجة إلى
ً
تلقائيا إذا لزم األمر ،وذلك من أجل االمتثال لسياسات الشركة الموضوعة
ً
تدخل قسم تقنية المعلومات .يمكن إبالغ المسؤولين من خالل أدوات المعلومات األمنية وإدارة
األحداث ( )SIEMمثل  JetAdvantage Security Managerو .ArcSight
HP Sure Start
ُيعد  BIOSمجموعة من إرشادات التمهيد التي ُتستخدم لتحميل مكونات األجهزة األساسية وتهيئة
البرنامج الثابت  HP FutureSmartألجهزة  HPمن فئة الشراكت .تتم تشغيل تقنية  HP Sure Startفي
الخلفية عند بدء تشغيل الجهاز ،وذلك للمساعدة في حماية جهاز الطباعة والتصوير من الهجمات.
يتحقق  HP Sure Startمن سالمة  BIOSأثناء لك دورة تمهيد .في حالة اكتشاف إصدار غير سليم ،تتم
إعادة تشغيل الجهاز باستخدام "نسخة ذهبية" سليمة من الـ .BIOS
ميزة القائمة البيضاء
يتم تزويد أجهزة  HPمن فئة الشراكت بالبرنامج الثابت  .FutureSmartمثل نظام التشغيل في
كمبيوتر ،يتحكم البرنامج الثابت في وظائف األجهزة ويشغل لوحة التحكم ويحدد الميزات المتوفرة
عند الطباعة أو المسح الضوئي أو التعامل مع البريد اإللكتروني ،كما أنه يوفر أمان الشبكة .قد
يجعل البرنامج الثابت غير السليم جهازك وشبكتك عرضة للهجمات .تساعد ميزة القائمة البيضاء
في ضمان تحميل رمز  HPاألصلي السليم غير المعبوث به في الذاكرة .إذا تم اكتشاف حالة شاذة،
تتم إعادة تشغيل الجهاز وإعادته إلى حالة مستقرة غير متصلة .ثم يتم إرسال إشعار إلى قسم
تقنية المعلومات إلعادة تحميل البرنامج الثابت.
اكتشاف االختراقات وقت التشغيل
لن يترك معظمنا أجهزة الكمبيوتر غير محمية أثناء التشغيل .لكن يقدم عدد قليل من الشراكت
حماية أساسية ألجهزة التصوير والطباعة الخاصة بها 1.تساعد ميزة  HPالكتشاف االختراقات وقت
التشغيل في حماية األجهزة أثناء التشغيل واالتصال بالشبكة عندما تحدث معظم الهجمات.
تفحص هذه الميزة عن حاالت شاذة أثناء عمليات معقدة في البرنامج الثابت والذاكرة .في حالة
تلقائيا.
اختراق ،تتم إعادة تشغيل الجهاز
ً
تعرف على المزيدhp.com/go/PrintersThatProtect :

تعمل المزايا األمنية المدمجة على
معالجة ثالث خطوات أساسية في
دائرة العمليات ألجهزة .HP
يعمل برنامج HP JetAdvantage
 Security Managerعلى إكمال دائرة
الفحص.

Start HP Sure
تعمل  Start HP Sureعلى التحقق من صحة كود
نظام اإلدخال واإلخراج األساسي .في حال اخت راق
نظام اإلدخال واإلخ راج األساسي ،فإن HP
ُ tStar Sureت عيد اإلعدادات االفتراضية إلى
خز نة في "النسخة الذهبية"
الم ّ
الحالة اآلمنةُ ،
من نظام اإلدخال واإلخراج األساسي.

فحص البرامج الثابتة
القوائم البيضاء
ُتساعد على التأكد من أن كود  HPالمعروف،
إلكترونيا من جانب  HPالذي لم
والموقع
األصلي
ّ
ً
يتم اختراقه ،يتم تحميله في الذاكرة دون سواه.
في حال حدوث عمليات غير طبيعية ،يتم إعادة
تشغيل الجهاز.

إعادة تشغيل تلقائية

كيف يعمل؟

تعرف على المزيد/ceporhtoh/mreh.mrP/oh/moh.ph :
تحميل نظام اإلدخال واإلخراج
األساسي BIOS

مراقبة مستمرة
التدخل في
اكتشاف
ّ
وقت التشغيل
اكتشاف العمليات غير الطبيعية
التي تحدث أثناء عمل البرامج
الثابتة المعقدة وعمليات الذاكرة.
في حال وقوع هجوم ،فإنه ُيغلق
ويعيد تشغيله.
الجهاز ُ

مراجعة إعدادات الطابعة
HP JetAdvantage
Security Manager
مراجعة وتصحيح إعدادات
األمان بأي جهاز ُمتضرر.

التسجيل للحصول على التحديثات
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