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انقر هنا
ّ
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تضر بأعمالك
مخالفة قواعد االمتثال قد
ّ
يتسبب االنتهاك األمني في خسارة اإليرادات وإلحاق الضرر بسمعة الشركة
ُيمكن أن
ّ
أو المؤسسة ،باإلضافة إلى الغرامات الباهظة والدعاوى القانونية .عندما تشرع في
دائما أن شبكتك هي الحلقة األضعف لديك لذلك يجب
تذكر
وضع ُخطتك األمنيةّ ،
ً
تتضمن أجهزة الطباعة والتصوير العديد من نقاط الضعف األمنية حالها
تماما.
تأمينها
ّ
ً
في ذلك حال أجهزة الكمبيوتر المكتبية ،ومن الضروري استخدام أجهزة وحلول
ُتساعدك على تلبية شروط ومتطلبات االمتثال وحماية معلومات األعمال من
التهديدات األمنية.

ما هي المخاطر؟
تتسبب
تكبد تاكليف باهظة تقع على عاتق المؤسسات العالمية ،كما
ّ
يتسبب عدم االلتزام بالشروط التنظيمية والقانونية في ّ
الغرامات والفرص المفقودة واألضرار التي تلحق بسمعة الشركة والدعاوى القانونية الجماعية في خسائر تصل في المتوسط إلى
سنويا.1
 7,7مليون دوالر
ً
كما أن النقاط غير المحمية أو المحمية بشلك غير ٍ
اعيه أمام جرائم اإلنترنت .في عام  ،2015أفادت الشراكت
اكف تفتح الباب على مصر ْ
بزيادة قدرها  %35لك عام في هجمات اإلنترنت التي تتعرض لها شباكتها .2في عام  ،2015تم اإلبالغ عن أكثر من  2,000انتهاك
بما ُيمثل ما يزيد على  2مليار ِسجل من ِسجالت العمالء ،وقد وقع ما نسبته  %71من هذه االنتهااكت من خالل أحد األجهزة
المتصلة بالشبكة.3
مشددة على الكمبيوترات والشبكة ،إال أنه
وعلى الرغم من قيام العديد من إدارات تكنولوجيا المعلومات بتطبيق إجراءات أمنية
ّ
غض النظر عن أجهزة الطباعة والتصوير .ولكن قد تكون الطابعات نقطة الدخول إلى شبكتك ،وتأمينها ال يقل أهمية
عادة ما يتم ّ
ً
عن تأمين األجهزة األخرى .فمن جميع االنتهااكت الخطيرة للبيانات التي أبلغ عنها مديرو تكنولوجيا المعلومات ،اكن ما نسبته
 %26يتعلّ ق بالطابعات.4

االستفادة من اإلجراءات األمنية الشائعة لتحسين االمتثال واالرتقاء به
إن ُمجاراة لوائح أمن المعلومات وااللتزام بها ليس مسألة سهلة على اإلطالق ،ولحسن الحظ ،فقد وضع مركز أمن اإلنترنت ()CIS
مجموعة من اإلجراءات األمنية الشائعة لتبسيط توصيات أمن اإلنترنت .تتمثل اإلجراءات األمنية الرئيسية لمركز أمن اإلنترنت
في  20إجراء ُيمكن أن ُيسهم اتباعها في التصدي للهجمات اإللكترونية عبر اإلنترنت( .لالطالع على التفاصيلُ ،يرجى زيارة
 ).https://www.cisecurity.org/critical-controls.cfmتتفق اإلجراءات المذكورة مع العديد من اللوائح األخرى ،مثل توصيات PCI-
 DSSو ISO 27001و US CERTو HIPAAو FFIECو .NISTال تستهدف هذه اإلجراءات أن تحل محل أي من أطر األعمال األخرى ،ولكن
عادة ما تستخدمها الشراكت لجعل أطر العمل األخرى ذات جدوى.
ٍ
لعدد بسيط من األعمال والتي تؤتي بثمارها في تأمين األجهزة
ُتولي اإلجراءات األمنية الرئيسية لدى مركز أمن اإلنترنت األولوية
على أكمل وجه .حيث تتعامل مع معظم أشاكل التهديدات الشائعة من تقارير التهديدات التي تتعرض لها األجهزة .ساهم
ُنخبة من خبراء أمن اإلنترنت ،من بينهم أشهر المنظمات المعنية باالستجابة للحوادث والجرائم ،في وضع هذه اإلجراءات
تجاوبا مع تزايد التهديدات والهجمات.
إضافة إلى ذلك ،يتم تحديث اإلجراءات بشلك مستمر
والضوابط.
ً
ً
استخدام اإلجراءات األمنية الرئيسية التي أعدها مركز أمن اإلنترنت للمساعدة على تنسيق خطة اإلجراءات األمنية وتلبية متطلبات
االلتزام .يستعرض هذا التقرير التفصيلي الخطوات المقترحة للك من اإلجراءات الـعشرين للمساعدة على تأمين أجهزة الطباعة
والبيانات والمستندات كجزء من خطة األمان الشاملة.
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اإلجراءات األمنية الرئيسية لمركز أمن اإلنترنت والتوصيات
اإلجراء األمني األول :إجراء جرد لألجهزة المعتمدة وغير المعتمدة
الفعالة (جرد وتتبع وتصحيح) لجميع األجهزة الموجودة على الشبكة بحيث يقتصر إعطاء إماكنية الوصول على
اإلجراء – اإلدارة
ّ
األجهزة المعتمدة فقط ،وتحديد األجهزة غير المعتمدة وغير الخاضعة لإلدارة ومنعها من الوصول.
فعال لضمان
بشلك
ومدارة
ٍ
ٍ
التوصية – التحقق من أن جميع أجهزة الطباعة المتصلة بالشبكة ُمسجلة بأسماء مستخدمين ُ
االمتثال لسياسة األمن المتبعة في الشركة .تستطيع األداة الفعالة إلدارة أمان الطباعة اكتشاف وتقديم الرؤية للشبكة بالاكمل
وجميع الكمبيوترات المتصلة بها.

اإلجراء األمني الثاني :إجراء جرد للبرامج المعتمدة وغير المعتمدة
الفعالة (جرد وتتبع وتصحيح) لجميع البرامج الموجودة على الشبكة بحيث يقتصر تثبيت البرامج على تلك البرامج
اإلجراء – اإلدارة ّ
المدارة ومنعها من التثبيت أو التركيب على األجهزة.
وغير
المعتمدة
غير
امج
ر
الب
وتحديد
المعتمدة فقط،
ُ
وموقعة وتم التحقق من
حدثة
ّ
حملة على أجهزة الطباعة والتصوير ُم ّ
الم ّ
التوصية – التأكد من أن جميع البرامج الثابتة والحلول ُ
أنها أصلية .اختيار أجهزة طباعة تحتوي على حماية ُمدمجة لنظام اإلدخال واإلخراج األساسي " "BIOSللتأكد من تحميل الكود
األصلي فقطُ .يمكن تثبيت تحديثات البرامج الثابتة إكجراء استباقي على جميع أجهزة األسطول من خالل حلول إدارة أسطول
الطباعة .يجب التحقق من أصالة البرامج (الموجودة على الخادم والموجودة لدى الجهاز العميل).

اإلجراء األمني الثالث :تأمين إعدادات األجهزة والبرامج على األجهزة المتنقلة والكمبيوترات
المحمولة ومحطات العمل والخوادم
اإلجراء – إنشاء وتطبيق وإدارة (تتبع وإبالغ وتصحيح) إعدادات األمان بفعالية على الكمبيوترات المحمولة والخوادم ومحطات العمل
باستخدام عملية صارمة إلدارة اإلعدادات وعملية التحكم في التغيير من أجل منع المهاجمين من استغالل الخدمات واإلعدادات
الضعيفة في األجهزة.
التوصية – ينبغي ضبط إعدادات الطابعات بأمان شأنها في ذلك شأن جميع األجهزة األخرى المتصلة بالشبكة .ينبغي
استخدام ونشر سياسة أمن محددة في جميع أجهزة الطباعة والتعامل بفعالية وحزم مع أي انحرافات تحيد عن هذه السياسة.
قد ُتساعد قوائم فحص األمان (مثل  )NISTأو خدمات االستشارات األمنية على تصميم ونشر سياسة أمان طباعة شاملة .وقد
ُتسهم أداة فعالة إلدارة أمان الطباعة في أتمتة إنشاء السياسة ونشرها وتقييمها وتصحيح إعدادات األجهزة في جميع األجهزة
أمنيا ،وبالتالي فإن
المتصلة بأسطول الطباعة .تحتوي الطابعات متعددة المهام الخاصة بالشراكت على أكثر من 250
ً
إعدادا ً
طويال.
ً
وقتا
أتمتة هذه العملية سيوفر ً

اإلجراء األمني الرابع :التقييم والمعالجة المستمرة لنقاط الضعف
اإلجراء – االستمرار في تقييم اإلجراءات واتخاذها بشأن المعلومات الجديدة من أجل تحديد نقاط الضعف والتعامل مع فرص
اختراق المهاجمين والحد منها.
التوصية – تستطيع حلول معلومات األمان وإدارة األحداث ( )SIEMمثل  ArcSightأو  Splunkأو  SIEMonsterمراقبة األنشطة
الجارية على الشبكة في الحال وإبالغ المسؤولين في حال وقوع أي حادث .فهذه المسألة مهمة للغاية لمراقبة أجهزة الطباعة
تماما مثل أجهزة الكمبيوتر ،باإلضافة للتأكد من قدرة طابعاتك على إرسال رسائل سجل النظام إلى أداة معلومات األمان وإدارة
ً
األحداث.
المزودة بمزايا ُيمكنها اكتشاف الهجمات في الحال واالستعادة بشلك تلقائي ،لزيادة وقت تشغيل
اختيار أجهزة الطباعة
ّ
األجهزة وتقليل تدخالت فريق تكنولوجيا المعلومات من أجل إجراء اإلصالحات الالزمة.
التعرف على الطابعات الجديدة وتطبيق
ومن أجل الحد من نقاط الضعفُ ،يوصى باستخدام أداة إدارة أمن األسطول التي تستطيع
ّ
تلقائيا بمجرد توصيل األجهزة بالشبكة .إجراء تقييمات وإصالحات دورية لضمان استمرارية
إعدادات سياسة األمن الخاصة بالشركة
ً
امتثال أسطول الطباعة بأكمله بالسياسة.

المحكم للمزايا اإلدارية
اإلجراء األمني الخامس :االستخدام ُ

اإلجراء – تتبع ومراقبة ومنع وتصحيح استخدام وتخصيص وتهيئة المزايا اإلدارية على أجهزة الكمبيوتر والشباكت والتطبيقات.
بناء على
التوصية – اختيار أجهزة وحلول الطباعة ذات القدرة على مصادقة المستخدمين والتحكم في إماكنية الوصول للوظائف ً
دور الشخص ومهامه ،بحيث ال يستطيع أحد سوى فريق تكنولوجيا المعلومات أو الموظفين المعتمدين اآلخرين ضبط إعدادات
الجهاز وتهيئتها .استخدام برامج إدارة أمن األسطول لنشر لكمات المرور الخاصة بالمسؤولين عبر األسطول.
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اإلجراء األمني السادس :صيانة سجالت التدقيق ومراقبتها وتحليلها
اإلجراء – جمع سجالت تدقيق األحداث وإدارتها وتحليلها والتي من شأنها المساعدة على اكتشاف الهجوم وفهمه والتعامل معه.
التوصية – ينبغي أن يكون لدى أجهزة الطباعة القدرة على إنشاء رسائل األحداث الخاصة بسجل النظام ،بحيث يستطيع فريق
األمن مراجعة سجالت التدقيق بشلك دوري الكتشاف المشالك وحلها .اختيار األجهزة التي ُيمكنها إرسال هذه الرسائل إلى
حلول إدارة أمن األسطول وأدوات أمان المعلومات وإدارة األحداث للك من المراقبة الفورية والقدرة على إنشاء التقارير من
أجل عمليات التدقيق أو متطلبات االمتثال األخرى.

ومتصفح مواقع اإلنترنت
اإلجراء األمني السابع :وسائل حماية البريد اإللكتروني
ّ
اإلجراء – الحد من احتماالت الهجوم وتقليل الفرص المتاحة أمام المخترقين للتالعبُ ،مستغلين استخدام العاملين لمتصفحات
الويب وأنظمة البريد اإللكتروني.
ضوئيا
عادة ما تكون الطابعات متعددة المهام متصلة باإلنترنت ،وبالتالي ُيمكنها إرسال الصفحات التي يتم مسحها
التوصية –
ً
ً
ضوئيا والمرسلة عبر البريد اإللكتروني من أجل حماية البيانات
الممسوحة
البيانات
تشفير
من
التحقق
اإللكتروني.
عبر البريد
ً
الحساسة .استخدام األجهزة والح لول التي تستطيع مصادقة المستخدمين مع إماكنيات التحكم في الوصول إلى الموارد
بناء على دور الشخص المعني .إنشاء قائمة تضم "المواقع
داخل الجهاز (مثل خوادم الويب أو وظائف البريد اإللكتروني) ً
الموثوقة" للطابعات متعددة المهام وإدارة هذه القائمة بشلك مناسب لضمان أن المواقع الموثوقة فقط هي التي ُيمكن
الوصول إليها من الجهاز .دمج العديد من وسائل المصادقة (مثل  PIN/PICأو  LDAPأو  Kerberosللمصادقة) في Active Directory
من أجل تيسير اإلدارة وزيادة األمن .ينبغي أن تحتوي أجهزة الطباعة المتصلة بالشبكة على حماية مدمجة من البرامج الخبيثة
والفيروسات ،كما ينبغي تحديث البرامج الثابتة بصورة دورية لضمان استخدام أحدث إصدار من الحماية على الجهاز.

اإلجراء األمني الثامن :الحماية من البرامج الخبيثة
اإلجراء – السيطرة على تثبيت الكود الخبيث ونشره وتركيبه في عدة نقاط في المؤسسة ،باإلضافة إلى تحسين استخدام األتمتة
لتمكين التحديث السريع لإلجراءات الدفاعية والتصحيحية وجمع المعلومات.
والموقعة والتي تحتوي على مزايا مدمجة لماكفحة البرامج
حمل سوى األكواد المحققة
ّ
التوصية – اختيار أجهزة الطباعة التي ال ُت ّ
تعرض الجهاز للهجوم .وقد ُتسهم أداة فعالة إلدارة أمان
الخبيثة من أجل مراقبة ذاكرة الجهاز بفعالية و إعادة التشغيل في حال ّ
التأكد من أن جميع
ّ
تلقائيا في جميع األجهزة المتصلة بأسطول الطباعة .كما يتعين
الطباعة في تقييم إعدادات الجهاز وتصحيحها
ً
موقعة ومعتمدة وأصلية.
حلول برامج الطباعة
ّ

اإلجراء األمني التاسع :تقييد منافذ الشبكة والبروتوكوالت والخدمات والتحكم بها
المستمر للمنافذ والبروتوكوالت والخدمات الموجودة على أجهزة
ّ
اإلجراء – إدارة (تتبع
وتحكم وتصحيح) االستخدام التشغيلي ُ
الشبكة من أجل الحد من نوافذ نقاط الضعف التي ُيمكن أن يستغلها المخترقون.
ؤمنة (مثل  FTPأو ُ )Telnetمعطّ لة بالفعل ،فيجب
الم ّ
التوصية – إذا لم تكن النوافذ غير المستخدمة والبروتوكوالت غير ُ
تعطيلها ،فقد يستخدمها المخترقون للوصول إلى الجهاز .توفير وقت فريق تكنولوجيا المعلومات من خالل استخدام أداة إدارة
أمان الطباعة إلبقاء إعدادات الجهاز متوافقة بشلك تلقائي في جميع أجهزة األسطول .استخدام لكمات مرور المسؤولين
والمصادقة وإجراءات الوصول بحسب الدور للحد من الوصول إلى وظائف الجهاز وإعداداته.

اإلجراء األمني العاشر :إماكنية استعادة البيانات
اإلجراء – إنشاء ُنسخة احتياطية من المعلومات المهمة بالشلك المن اسب مع وجود آلية ثابتة لالستعادة في الوقت السليم.
التوصية – ال ينطبق اإلجراء األمني هذا على الطابعات في الوقت الحالي.

اإلجراء األمني الحادي عشر :تأمين التهيئات واإلعدادات لألجهزة المتصلة بالشبكة مثل جدران
الحماية وأجهزة التوجيه (الراوتر) والمحوالت
اإلجراء – إنشاء وتطبيق وإدارة (تتبع وإبالغ وتصحيح) إعدادات األمان بفعالية على أجهزة البنية التحتية للشبكة باستخدام عملية صارمة
إلدارة اإلعدادات وعملية التحكم في التغيير من أجل منع المهاجمين من استغالل الخدمات واإلعدادات الضعيفة في األجهزة.
التوصية – ينبغي االعتناء بضبط إعدادات الطابعات المتصلة بالشباكت شأنها في ذلك شأن جميع األجهزة األخرى المتصلة
بالشبكة .وقد ُتسهم أداة فعالة إلدارة أمان الطباعة في أتمتة نشر السياسة وتقييمها وتصحيح إعدادات األجهزة في جميع
األجهزة المتصلة بأسطول الطباعة للمساعدة على إبقاء الشبكة آمنة ،مع توفير وقت فريق تكنولوجيا المعلومات.
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اإلجراء األمني الثاني عشر :حماية الحدود
اإلجراء – اكتشاف ومنع وتصحيح تدفق المعلومات المنقولة عبر الشباكت ذات مستويات الثقة المتفاوتة مع التركيز على البيانات
المدمرة لألمن.
ُ
التوصية – استخدام التشفير لحماية البيانات المنقولة (مهام الطباعة أو المسح الضوئي المنقولة من الطابعة أو إليها)
والمخزنة على القرص الصلب بالجهاز .اختيار أجهزة وحلول الطباعة ذات القدرة على مصادقة المستخدمين والتحكم في
ّ
الوصول إلى الوظائف بحسب دور الشخص ،على سبيل المثال ،ال يستطيع أحد سوى المستخدمين المصادقين والمعتمدين
فقط إرسال مهام مسح ضوئي عبر البريد اإللكتروني أو إرسال ملفات إلى الشباكت السحابية .تسجيل مواقع الويب الموثوقة
في قائمة "المواقع الموثوقة" على الجهاز لمنع الوصول إلى المواقع الخبيثة والضارة .تستطيع حلول الطباعة المتنقلة اآلمنة
تسهيل األمور على المستخدمين بحيث ُيمكنهم الطباعة من أجهزتهم المتنقلة أثناء حماية الشبكة.

اإلجراء األمني الثالث عشر :حماية البيانات
المستخلصة والتحقق من الخصوصية وسالمة المعلومات الحساسة.
اإلجراء – منع استخالص البيانات وتخفيف آثار البيانات ُ
التوصية – استخدام التشفير لحماية البيانات المنقولة (مهام الطباعة أو المسح الضوئي المنقولة من الطابعة أو إليها)
والمخزنة على القرص الصلب بالجهاز .استخدام جميع حلول الطباعة بطريقة السحب من أجل تالفي ترك المستندات
ّ
خزنة على األقراص الصلبة لألجهزة قد تم إزالتها بأمان قبل إعادة
الم ّ
الحساسة في أدراج الورق المطبوع .التأكد أن البيانات ُ
المستأجرة أو إعادة تدويرها عند انتهاء استخدامها.
األجهزة ُ

للتحكم بحسب الحاجة للمعرفة
ّ
اإلجراء األمني الرابع عشر :الوصول الخاضع
وفقا
اإلجراء – تنفيذ عمليات
التتبع والمنع والتصحيح وتأمين الوصول إلى األصول المهمة (مثل المعلومات والموارد واألنظمة) ً
ّ
بناء على
للتحديد الرسمي لألشخاص وأجهزة الكمبيوتر والتطبيقات التي تحتاج ويحق لها الوصول إلى هذه األصول المهمة ً
تصنيف ُمعتمد.
بناء على دور
التوصية – اختيار أجهزة وحلول الطباعة ذات القدرة على مصادقة المستخدمين والتحكم في إماكنية الوصول للوظائف ً
الشخص .دمج العديد من وسائل المصادقة (مثل  PIN/PICأو  LDAPأو  Kerberosللمصادقة) في  Active Directoryمن أجل تيسير
اإلدارة وزيادة األمن .قد ُتسهم حلول الطباعة بطريقة السحب في حماية المستندات الحساسة من الوقوع في األيدي الخاطئة.

اإلجراء األمني الخامس عشر :التحكم في الدخول إلى الشباكت الالسلكية
والتحكم والمنع والتصحيح لالستخدام اآلمن لشباكت المنطقة المحلية الالسلكية ونقاط الوصول وأنظمة
ّ
اإلجراء – التتبع
العميل الالسلكية.
فعالة إلدارة أمان الطباعة في أتمتة نشر إعدادات األجهزة وتقييمها وتصحيحها بما في ذلك اإلعدادات
التوصية – وقد ُتسهم أداة ّ
التحكم في الوصول للحد من إماكنية الوصول إلى وظائف الجهاز
ّ
الالسلكية في جميع األجهزة المتصلة باألسطول .استخدام حلول
بناء على دور المستخدم .تستطيع حلول الطباعة المتنقلة اآلمنة تسهيل األمور
مثل المسح الضوئي إلى البريد اإللكتروني ً
على المستخدمين بحيث ُيمكنهم الطباعة من أجهزتهم المتنقلة أثناء حماية الشبكة .على سبيل المثال ،تقوم األجهزة التي تدعم
الطباعة الالسلكية بطريقة النظير إلى النظير بالسماح لمستخدمي الجهاز المتنقل بطباعة مباشر ًة إلى إشارة السلكية مميزة من
الطابعة ،من دون الوصول إلى شبكة الشركة أو الخدمة الالسلكية.

والتحكم به
ّ
اإلجراء األمني السادس عشر :مراقبة الحساب
اإلجراء – اإلدارة الفعالة لنظام دورة حياة حسابات األنظمة والتطبيقات والتي تشمل إنشاءها واستخدامها وإدخالها في وضع
السكون وحذفها ،من أجل تقليل فرص استغالل المخترقين لها.
بناء على
التوصية – اختيار أجهزة وحلول الطباعة ذات القدرة على مصادقة المستخدمين والتحكم في إماكنية الوصول للوظائف ً
بشلك
دور الشخص .دمج المصادقة مع  Active Directoryمن أجل اإلدارة المركزية وزيادة األمان .مراجعة حسابات المستخدمين
ٍ
دوري وتعطيل الحسابات غير الضرورية واستخدام حلول التتبع لمراقبة استخدام الحساب .تشفير أسماء مستخدمي الحسابات
ٍ
وبيانات المصادقة ،سواء أثناء التنقل أو تخزينها على الجهاز .يستطيع مستشارو األمان مساعدتك على وضع خطة شاملة ألمان الطباعة
للمساعدة على تقليل المخاطر ،ليس هذا فحسب ،بل إنهم يستطيعون إدارة األمن بما في ذلك مراقبة الحسابات والتحكم
بها.

اإلجراء األمني السادس عشر :تقييم المهارات األمنية وتقديم التدريب المناسب لسد الفجوات
اإلجراء – الوقوف على المعرفة والمهارات والقدرات المحددة الالزمة لدعم حماية المؤسسة؛ وضع وتنفيذ خطة ُمتاكملة
األراكن لتقييم الفجوات وتحديدها والتعامل معها من خالل برامج السياسة والتخطيط التنظيمي والتدريبية والتثقيفية لجميع
األدوار الوظيفية في المؤسسة.
المتخصصة لمساعدتك على تقييم المخاطر األمنية ووضع سياسة أمان
التوصية – امتالك مستشاري أمان الطباعة المعرفة ُ
أيضا إدارة االلتزام بأمان
شاملة ووضع خطة شاملة وتنفيذ الحلول والتوصيات التكنولوجية .كما تستطيع بعض خدمات األمان ً
نيابة عنك.
الطباعة
ً
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اإلجراء األمني الثامن عشر :أمن البرامج والتطبيقات
المشتراة من أجل منع نقاط الضعف الخاصة باألمان
المطورة ُ
اإلجراء – إدارة دورة حياة األمن لجميع البرامج الداخلية ُ
واكتشافها وتصحيحها.
التوصية – االلتزام بتطوير أفضل الممارسات لجميع حلول الطباعة .اختيار الحلول البرمجية التي تم توقيعها ومصادقتها
واعتبارها أصلية.

اإلجراء األمني التاسع عشر :االستجابة للحوادث وإدارتها
اإلجراء األمني – حماية معلومات المؤسسة وسمعتها من خالل تطوير وتفعيل بنية تحتية لالستجابة للحوادث (مثل ،مراقبة
المحكمة)
الخطط واألدوار المحددة والتدريب واالتصاالت واإلدارة ُ
التوصية – التأكد من اشتمال خطة االستجابة للحوادث على بيئة الطباعة.

اإلجراء األمني العشرين :اختبارات االختراق وتمارين الفريق األحمر (المعني باالرتقاء بكفاءة
المؤسسة)
المخترق
الُكية لدفاعات المؤسسة (التكنولوجيا والعمليات والموظفين) من خالل محااكة أهداف
اإلجراء  -اختبار القوة ُ
ِ
وأعماله.
التوصية – إدخال بيئة الطباعة عند إجراء اختبارات االختراق .تقييم بيئة الطباعة بشلك دوري لمعرفة ما إذا اكن بها نقاط ضعف
وتحديث خطة األمن بحيث ُتعالج تلك النقاط.

بادر باتخاذ الخطوة التالية
إن األخذ بالتوصيات المذكورة في هذا التقرير التفصيلي ُيساعدك على تعزيز أمان الطباعة لديك وتلبية متطلبات االمتثال .هل
تحتاج لمساعدة؟ تستطيع خدمات إدارة أمان الطباعة والخدمات االستشارية مساعدتك على وضع خطة واستخدام العمليات
والتكنولوجيا لتعزيز أمان أجهزة الطباعة والبيانات والمستندات.
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الملحق أ :مزايا وحلول وخدمات أمان الطباعة من HP
المدمجة في أجهزة  HPباإلضافة إلى حلول وخدمات البرامج الرائدة في هذا المجال على تلبية شروط
ُتساعدك مزايا األمان ُ
االمتثال التنظيمية والقانونية وحماية معلوماتك التجارية من التهديدات األمنية.
تعمل مزايا األمان المدمجة في طابعات  HPالعادية والطابعات متعددة الوظائف للشراكت على الحماية من البرامج الخبيثة
تتفرد مزايا أمان الطباعة لدى  HPبتقديم اكتشاف فوري للهجمات ومراقبة
وتستطيع اكتشاف الهجوم والتعامل معه
تلقائياّ .
ً
أوتوماتيكية وتحقق من البرامج الثابتة المدمجة للتصدي ألي تهديدات بمجرد ظهورهاُ .5تساعد على تلبية ُمتطلبات اإلجراء الثاني
والرابع والسادس والثامنhp.com/go/PrintersThatProtect ).
توفر حلول  HP Access Controlمجموعة ُمتنوعة من إجراءات المصادقة والوصول بحسب األدوار للمساعدة على تقليل
وتحمل المسؤولية(ُ .تساعد على تلبية اإلجراء الخامس والسابع والعاشر
االنتهااكت األمنية المحتملة ،باإلضافة إلى تتبع المهام
ّ
والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر) hp.com/go/hpac
ُتسهم حلول التشفير و HP JetAdvantage Workflowفي حماية البيانات سواء عند تخزينها على أجهزة  HP Enterpriseوأثناء
اءين الثاني عشر والثالث عشر,hp.com/go/upd ).
نقلها من أجهزة الطباعة وإليها أو على السحابة(ُ .تساعد على تلبية اإلجر ْ
hp.com/go/documentmanagement
تعمل حلول  HPللطباعة بطريقة السحب على حماية المستندات السرية من خالل تخزين وظائف الطباعة على خادم محمي أو
في الشبكة السحابية أو على الكمبيوتر المكتبي .يقوم المستخدمون بالمصادقة في ماكن الطباعة المختار لسحب مهامهم
وطباعتها(ُ .تساعد على تلبية متطلبات اإلجراءين الثالث عشر والرابع عشرhp.com/go/JetAdvantageSecurePrint ،hp.com/go/hpac ).
تقوم  HP JetAdvantage Connectبإعطاء مستخدمي األجهزة المتنقلة إماكنية وصول للطباعة من الهواتف الذكية واألجهزة
والتحكم اإلداري الذي ُتريده(ُ .تساعد على تلبية متطلبات اإلجراءين الثاني عشر والخامس عشر).
ّ
اللوحية مع االحتفاظ باألمان
hp.com/go/JetAdvantageConnect
ُيمكن إرسال بيانات األحداث الخاصة بالطابعة إلى أدوات  SIEMمثل  ArcSightأو  Splunkأو  .SIEMonsterيستطيع فريق األمان
ويمكن اتخاذ إجراءات
المتصلة بالطابعة بسهولة وذلك كجزء من النظام البيئي األشمل لتكنولوجيا المعلومات ُ
مشاهدة النقاط ُ
تصحيحية(ُ .تساعد على تلبية متطلبات اإلجراءين الرابع والسادس).
ُيعتبر  HP JetAdvantage Security Managerاألداة الوحيدة لالمتثال ألمان الطباعة القائم على سياسة محددة 6،حيث ُيساعد
تلقائيا ،وتثبيت وتجديد
على وضع سياسة أمنية لجميع األجهزة في األسطول التقني ،وأتمتة تصحيح إعدادات الجهاز
ً
تلقائيا على
للتحقق من االمتثال .تعمل ميزة Instant-on Security
الشهادات الفريدة باإلضافة للحصول على التقارير الالزمة
ّ
ً
تهيئة األجهزة الجديدة عند إضافتها إلى الشبكة أو بعد إعادة التشغيل(ُ .تساعد على تلبية متطلبات اإلجراء األول والثاني
والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والحادي عشر والخامس عشرhp.com/go/securitymanager ).
ّ
توفر خدمات الطباعة المدارة اآلمنة من  HPأقوى وأشمل حماية في مجال أمان الطباعة على اإلطالق .7قد يكون أمان الطباعة
المتقدمة التي تتعامل مع متطلبات
مسألة
ّ
معقدة .دع ُ HPتدير أمان الطباعة ً
بدءا من تهيئة األجهزة إلى حلول األمن ُ
األشخاص والعمليات واالمتثال(ُ .تساعد على تلبية متطلبات اإلجراء الثاني والثالث والثاني عشر والسادس عشر والسابع
عشر والثامن عشر والتاسع عشر) hp.com/go/SecureMPS
توفر ُ HP Print Security Professional Servicesخبراء األمان لمساعدتك على تقييم بيئة الطباعة لديك ،ووضع سياسات األمان
ّ
نيابة عنك(ُ .تساعد على تلبية متطلبات اإلجراء
أيضا إدارة االلتزام بأمان الطباعة
مقدما وتحديث األمان لديك ً
ً
أوال بأول .كما ُيمكننا ً
ً
الثاني والثالث والثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر) hp.com/go/SecureMPS
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مالحظات
 1معهد بونيمون" ،دراسة التُكفة العالمية لجرائم اإلنترنت لعام  ،"2015أكتوبر .2015
 2المصدر" ،PWC :تقرير الجرائم االقتصادية العالمية" .2016
 3المصدر ،IDtheftcenter.org :يونيو .2015
4
تعرض  %26.2من المشاركين في أحد االستبيانات النتهاك أمني تقني خطير اقتضى اتخاذ إجراء لمعالجته ،كما أن أكثر من  %26.1من هذه
ّ
الحوادث اشتملت على الطباعة .شركة البيانات الدولية" :استبيان  2015لتكنولوجيا المعلومات وأمان الطباعة ،شركة البيانات الدولية رقم ،US40612015
سبتمبر .2015

وبناء على مراجعة  HPلمزايا األمان المنشورة والمدمجة في الطابعات
 5يسري على أجهزة  HPمن فئة الشراكت والمطروحة في بداية 2015
ً
وصوال إلى
ً
متنوعة من المزايا األمنية لفحص سالمة األجهزة
مجموعة
تتفرد  HPدون غيرها بتقديم
المنافسة من نفس الفئة لسنة .2016
ّ
ّ
نظام اإلدخال واإلخراج األساسي ( )BIOSمع إماكنيات المعالجة الذاتية .قد ُيطلب تحديث باقة خدمات  FutureSmartلتفعيل المزايا األمنية.
لالطالع على قائمة المنتجات المتوافقة ،انظر  .hp.com/go/PrintersThatProtectلمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة
.hp.com/go/printersecurityclaims
تفضل بزيارة  .hp.com/go/securitymanagerالحساب التنافسي
 6يجب شراء  HP JetAdvantage Security Managerبشلك منفصل .لمعرفة المزيدّ ،
بناء على أبحاث  HPالداخلية بشأن عروض المنافسين (مقارنة أمان األجهزة ،يناير  )2015وتقرير الحلول على HP JetAdvantage Security Manager 2.1
ً
من شركة  ،Buyers Laboratory LLCفبراير .2015
7

بناء على مراجعة  HPللمعلومات المتاحة
تشمل الجهاز والبيانات وقدرات تأمين المستندات من خالل رواد مقدمي خدمات الطباعة المدارةً .
عامي  2016-2015والخاصة بخدمات األمان وبرامج األمن واإلدارة ومزايا األمان المدمجة في الجهاز للطابعات المنافسة
لعموم الجمهور من
ْ
ٍ
لمزيد من المعلوماتُ ،يرجى زيارة  hp.com/go/MPSsecurityclaimsأو .hp.com/go/mps
من الفئة ذاتها.

اشترك للحصول على األخبار الجديدة
hp.com/go/getupdated
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