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�القيمة التجارية
ألمان الطابعات
رأي IDC:
بينت دراسة أجرتها مؤسسة DC Iأن  80 %من الشركات املشاركة في استطالع الرأي كانت تعتقد أن أمان تقنية
املعلومات تعد مهمة إلجراءات األعمال اخلاصة بها ،بينما أفادت  59 %فقط من تلك الشركات بأن أمان الطابعات
مهما إلجراءاتها التجارية .إضافة إلى ذلك وجدنا أن احتمال مساهمة املدراء الكبار في اتخاذ القرارات املتعلقة
يعد
ًّ

باجلوانب العامة لتقنية املعلومات أكبر بنسبة  40 %مقارنة بالقرارات التي تتعلق بأمان الطابعات .أما نحن فنعتقد
أن هذه النتائج تشير إلى عدم االكتراث بأمان الطباعة مما قد يترك الشركات عرضة للهجمات .وكانت هذه الدراسة
ملؤسسة DC Iكشفت أن هناك أسباب تستدعي إيالء املزيد من االهتمام من قبل الشركات ملوضوع أمان الطباعة؛
خصوصا وللتجارة
ذلك أننا جند فوائد ملحوظة لتقنية املعلومات
عموما تنجم عن ضمان بيئة آمنة للطباعة ،فمثال ً:
ً
ً

»

كشفت دراسة أجرتها مؤسسة DC Iعن طريق استطالع للرأي أن أكثر من نصف الشركات تعرضت النتهاكات
أمان تقنية املعلومات لديها والتي كان أمان الطباعة يلعب فيها دورًا ،في األشهر الـ  2 1األخيرة.

»

حتتوي بيئات الطباعة واملستندات اخلاصة بأية مؤسسة على العديد من الثغرات األمنية .حيث قد حتدث تلك
الثغرات األمنية عن طريق الهجمات اخلبيثة من داخل املؤسسة أو خارجها كما أنها قد تنجم عن االستخدم
املهمل ألجهزة الطباعة واملطبوعات .وقد تنجم الثغرات األمنية املرتبطة بالطباعة عن منافذ الشبكة للجهاز
أو التدخل في مهام الطباعة/النسخ/املسح الضوئي أو التالعب في محركات األقراص الثابتة وذاكرة (RAM)
ألجهزة الطباعة  /األجهزة املتعددة الوظائف أو ترك املستندات املطبوعة في أدراج اإلخراج أو االستخدام غير
الشرعي للمواد اآلمنة (مثل احلواالت ،الوصفات الطبية) وما إليها.

»

أجرت مؤسسة DC Iحوارات شاملة مع شركات ذات إجراءات تضمن أمان الطباعة ومعاجلة املستندات إلى حد ما،
حيث كشفت هذه احلوارات أن هناك نوعني من الشركات التي تبنت إجراءات حماية الطباعة  /املستندات:

     •  شركات تهتم بشؤون احلماية واالمتثال والتي مه ّدت بنية أساسية آمنة لتقنية املعلومات باتساق على
مستوى الشركة
     •  شركات تعتمد على مبادرات أمنية تتيح لها توفير التكاليف وتعزيز تقنية املعلومات

»

برنامجا حلماية بيئة الطباعة أنها قد حققت أبرز
كشفت حوارات أجرتها مؤسسة DC Iمع شركات طبقت
ً
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الفوائد والقيمة التجارية في ثالثة مجاالت :أمان أفضل للطابعات ،وزيادة فاعلية طواقم تقنية املعلومات ،وتقليل
التكاليف .وكانت الشركات التي شاركت في االستطالع قد ذكرت مجموعة واسعة من اإلجنازات اخلاصة ببيئات
الطباعة واألمان لديها ،مبا في ذلك:
     •  مشاهدة انتهاكات األمان مبتوسط أقل مبقدار ستة أضعاف بعد تطبيق حلول أمان الطابعات
     •  تقليص وقت عمل الطواقم على دعم بيئات الطباعة لديها مبتوسط يقدر بالنصف بعد تطبيق حلول أمان
الطابعات
     •  توفير متوسط %15 من التكاليف على الورق ومسحوق احلبر واحلبر.

»

أيضا نسبة التأثير على إنتاجية املوظفني.
ال حتدد طريقة تطبيق حلول أمان الطباعة فعاليتها فحسب بل حتدد ً
هناك متطلبات أساسية من حيث التقنية واألشخاص واإلجراءات يحب اعتبارها لضمان االستفادة القصوى.
�

في هذا املستند الفني
يستند هذا املستند الفني إلى دراسات أولية وثانوية أجرتها مؤسسة DC Iبخصوص أمان تقنية املعلومات واإلجراءات
املتعلقة بالطباعة .وكانت DC Iقد أجرت حوارات شاملة بني شهري يوليو  015 2وسبتمبر  015 2مع األفراد املسؤولني
عن تطبيق وإدارة حلول أمان الطابعات في  6 1شركة .وكان الهدف من تلك احلوارات متكني مؤسسة DC Iمن إدراك
التأثيرات الكمية والكيفية املترتبة على استخدام الشركات حللول أمان الطابعات املعدة للشركات .وكانت احلوارات
تعكس اخلبرة املكتسبة من قبل مجموعة متنوعة من الشركات .ويقدم اجلدول  1نظرة عامة عن بيئات الطباعة
للشركات الـ  6 1التي شاركت في االستطالع.
اجلدول 1

�إحصائيات الشركات املشاركة في االستطالع — احلوارات املتعمقة

الناصف

النطاق

املتوسط

عدد املوظفني

60300

20500

200 إلى 290000

حجم طاقم تقنية املعلومات

4500

610

 0 4إلى 25000

عدد مستخدمي تقنية املعلومات

57200

19500

180 إلى 290000

إجمالي الطابعات

8800

1200

4 إلى 100000

عدد مستخدمي خدمات الطباعة

50800

9000

 00 2إلى 280000

 51مليون

 10مليون

10000 إلى 300 مليون

عدد الصفحات املطبوعة في السنة

الصناعات	االتصاالت ،التصنيع ،اخلدمات املالية ،النشر ،الطيران والفضاء،
التقنيات احليوية ،التعليم ،والرعاية الصحية
n =  6 1شركة
املصدر :حوارات IDC حول أمان الطابعات2015 ،
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وكملت شركة DC Iاحلوارات املتعمقة بتحليالت ناجمة عن العمل االستطالعي .جاء اجمليبون املؤهلون مما يزيد
ّ
عن  40 4شركة من جميع األحجام بصفتهم موظفون بدوام كامل .وكان على اجمليبني أن يعرفوا معدات الطباعة
�املستخدمة في شركتهم إلى جانب معرفتهم بسياسات األمان لتقنية املعلومات في الشركة.

نظرة عامة على احلالة
ملاذا يتعني على املؤسسات التجارية االكتراث بأمان البنية األساسية ملعاجلة
الطباعة  /املستندات
كانت معظم الشركات قد منحت أمان تقنية املعلومات األولوية ...وألسباب مهمة .إن تفشي البيئات والعناصر
احلاسوبية من حواسيب وأجهزة محمولة وبيئات سحابية وغيرها من التقنيات ،متهد الطريق لبيئة معلوماتية
حيث يتطلب املوظفون الوصول إلى العلم املطلوب لهم في أي وقت وأي مكان من معلومات األعمال .مع ذلك،
كثيرًا ما جند في DC Iأن أصول الطباعة والتقنيات املتعلقة بالطباعة تعد في العديد من األحيان عنصرًا لم
ينال ما يستحقه من اهتمام في إطار إستراتيجية الشركة اخلاصة بأمان تقنية املعلومات.
ملاذا إذن يجب على املؤسسات التجارية تغيير اجتاهها القائم جتاه أمان الطباعة وتأمني أجهزة الطباعة اخلاصة
بها بنفس الطريقة التي تعامل بها التقنيات األخرى (من حواسيب وخوادم وأجهزة محمولة وما إلى ذلك)؟ إن
اجلواب يكمن في أن بنية الطباعة األساسية غير اآلمنة تتحول إلى انتهاك تأمني بيئة تقنية املعلومات بأسرها.
ويعد خطر انتهاكات األمان املنفذة عبر الطابعات أعلى من املتوقع عادة فاملسؤوليات املترتبة على مثل تلك
االنتهاكات باهظة الثمن.

كشف استطالع الرأي لشركة
DC Iأن أكثر من نصف
الشركات في األشهر الـ 12
املاضية قد شاهدت انتهاكات
لتقنية معلوماتها ساهمت
الطابعات في تنفيذها.

وكشف استطالع الرأي لشركة DC Iأن أكثر من نصف الشركات في األشهر الـ  12املاضية قد انتهاكات
لتقنية معلوماتها ساهمت الطابعات في تنفيذها .حيث قد حتدث هذه الثغرة األمنية عن طريق الهجمات
اخلبيثة من داخل املؤسسة أو خارجها كما أنها قد تنجم عن االستخدم املهمل ألجهزة الطباعة واملطبوعات.
وقد تنجم الثغرات األمنية املرتبطة بالطباعة عن منافذ الشبكة أو التدخل في مهام الطباعة/النسخ/املسح
الضوئي أو التالعب في محركات األقراص الثابتة وذاكرة (RAM) ألجهزة الطباعة  /األجهزة املتعددة الوظائف
أو ترك املستندات املطبوعة في أدراج اإلخراج أو االستخدام غير الشرعي للمواد اآلمنة (مثل احلواالت ،الوصفات
الطبية) وما إليها .وبإسهاب أكثر:

»

تعد منافذ الشبكة غير اآلمنة أبوابًا إلى شبكة الشركة وأصولها املعلوماتية.

»

طباعة املستندات السرية (مثل مستندات تشمل بيانات العمالء أو معامالتهم املالية) إلى طابعات
مشتركة حيث تنتظر املستندات في درج اإلخراج حتى يتم التقاطها ،تعد فرصة لسرقة املعلومات السرية
وإخفاق في االمتثال للوائح والتنظيمات.

»

في الواقع ،يعد نقل البيانات غير املشفرة للطباعة/املسح الضوئي دعوة للقراصنة.
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تترتب على انتهاكات األمان تكاليف باهظة .فهناك ثالثة أنواع من املسؤوليات املالية احملتملة:

»

موارد الشركة املستخدمة ملعاجلة االنتهاك .تستهلك الشركات التي تعاني انتهاكات األمان قدرًا
ملحوظا من ساعات العمل والتكاليف حلل اخللل .بينما يتم تأجيل أو إلغاء فرص توليد األرباح احملتملة نظرًا
ً
لوجوب معاجلة املشكلة.

»

 الغرامات  /العقوبات .قد تتعرض الشركات للعقوبات املالية جراء مشاكل في االمتثال (مثال ً HIPAA)
كما أنها قد تواجه الدعاوى نتيجة النتهاك سرية معلومات العميل.

»

صحافيا
سمعة الشركة .وجراء احلادث ،قد تتمثل مشقة الشركة املالية في سمعة متمزقة وانتقادًا
ًّ
شدي ًدا.
�

دواعي تأمني البنية األساسية للطباعة
استنادًا إلى حوارات متعمقة مع شركات ط ّبقت مستويات مختلفة من أمان الطباعة ،وجدنا أن تطبيقها يعزى
إلى البواعث التالية:

»

مخاوف تتعلق باألمان واالمتثال (مبا في ذلك االستجابة لالنتهاك)

»

حتديد معايير متسقة وقائية على مستوى بنية تقنية املعلومات األساسية

»

توفير التكاليف وزيادة فاعلية تقنية املعلومات

أقالق بخصوص مسائل األمان واالمتثال
اخملاوف األمنية بخصوص
امللكية الفكرية (IP) أو
املعلومات السرية أو احملدودة
الصالحيات أو االمتثال للوائح
والتنظيمات واحلاجة إلى بنية
أساسية آمنة متسقة على
مستوى الشركة لتقنية
املعلومات ،تعد كلها من
الدواعي األساسية لوضع
برنامج شامل حلماية الطباعة.

اخملاوف األمنية بخصوص امللكية الفكرية (IP) أو املعلومات السرية أو احملدودة الصالحيات أو االمتثال للوائح
والتنظيمات واحلاجة إلى بنية أساسية آمنة متسقة على مستوى الشركة لتقنية املعلومات ،تعد كلها من
الدواعي األساسية لوضع برنامج شامل حلماية الطباعة .هناك بعض الشركات التي تطبق برامج أقوى حلماية
الطباعة وذلك استجاب ًة حلوادث أو انتهاكات قد تعرضت لها في املاضي.
أو كما ذكر مسؤول أنظمة كبير في إحدى شركات اخلدمات املالية" :هناك مخاوف أمنية في أي مكان ،فالطابعة
ومقيدة وغير سرية على حد سواء .ويعد كل جهاز ذو عالقة
عموميا يتم استخدامه ألغراض سرية
تعد جهازًا
ّ
ًّ

خاضعا ملتطلبات األمان واالمتثال والتدقيق؛ لذا كان علينا أن نستجيب بشكل
بالبيانات السرية  /احملدودة
ً
�مناسب".

حتديد معايير متسقة على مستوى البنية األساسية لتقنية املعلومات
أيضا من دواعي تبني
يعد تنسيق معايير األمان على مستوى البنية األساسية لتقنية معلومات الشركة هو ً
وسائل األمان إلجراءات الطباعة وإدارة املستندات ،إلى جانب وضع سياسة شاملة حلل أية مشاكل تتعلق
باستخدام هذه املعدات .ذكر بهذا الصدد نائب رئيس قسم تقنية املعلومات في إحدى دور النشر" :كنّا نريد
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وسائل حماية مستندة إلى السياسات وتقدمي احللول التلقائية وميزات األمان األساسية اجلوهرية لبطاقات
�الهوية [بالنسبة للطابعات] ،وبشكل يستق مع تعاملنا مع األجهزة األخرى للبنية األساسية".

توفير التكاليف وفاعلية تقنية املعلومات
يعد توفير التكاليف من
الفوائد الثانوية ولكن املهمة
التباع برنامج أمني حلماية
إجراءات الطباعة وإدارة
املستندات ذات الصلة.

تعد أية مبادرة لتقنية املعلومات من شأنها أن تساعد في تقليص التكاليف التشغيلية املترتبة على الشركة
جذابة لإلدارة العليا .يعد توفير التكاليف من الفوائد الثانوية ولكن املهمة التباع برنامج أمني حلماية إجراءات
الطباعة وإدارة املستندات ذات الصلة .ومع أن هذه الفائدة لم تكن هي أقوى داع لتبني برنامج حماية الطباعة
واملستندات ،إال أن تأثيرها كان أبرز فائدة ذكرها ثلث اجمليبني على استطالع الرأي.
وعلى النحو الذي شرحه أحد كبار مسؤولي تقنية املعلومات في شركة لتقدمي اخلدمات املالية" :كانت احلاجة
إلى حماية امللكية الفكرية إلى جانب التداعيات املالية احملتملة املترتبة على انتهاكات حماية البيانات ،قد
مهدت اجملال لتطبيق هذه احللول ...إننا على يقني بأن الضوابط التي حتد من الطباعة الالمبالية وغير املطلوبة
قد وفّرت أمواال ً من حيث الورق واملواد".
وبطبيعة احلال هناك فوائد توفر التكاليف بشكل "أقل مباشرة" والتي تترتب على تطبيق مبادرات حماية
أيضا .كان العديد من الشركات قد أشار إلى أن التحسينات في مجال تقنية املعلومات التي مت احلصول
الطباعة ً
عليها من خالل مركزة إدارة الطباعة وحمايتها وحتديد املعايير املتسقة بخصوصها قد وفرت لها التكاليف .ومن
خالل إدارة وحماية الطباعة بشكل أكثر فعالية ،يتم إخالء سبيل طواقم تقنية املعلومات ملعاجلة احتياجات
إحلاحا .وعلى النحو الذي وضعه مسؤول تقنية املعلومات في إحدى اجلامعات" :كنّا
الشركة التقنية األكثر
ً
�نبحث عن طريقة لتوحيد التحكم في التكاليف وفي اإلدارة املركزية على مستوى بيئة الطباعة لدينا".

القيمة التجارية ألمان الطابعات
كانت حوارات DC Iالتي متت مع  6 1شركة تستخدم حلول حماية الطابعات للشركات قد كشفت أنها حتقق
فوائد جتارية ملحوظة عبر تطبيقها لتلك احللول .وخالل هذه احلوارات طلبت مؤسسة DC Iمن الشركات وصف
بيئات الطباعة اخلاصة بها قبل تطبيقها حلول حماية الطابعات وبعده ،فأظهرت احلوارات أن الشركات حتقق
أهدافها اخلاصة بإنشاء بيئة طباعة أكثر أمان ًا إلى جانب جناحها في حتقيق الفوائد من حيث التكاليف ووقت
العمل اخلاصني بالطباعة.

»

األمان .أصبحت بيئات الطابعات أكثر أمان ًا وبالتالي مت تقليص التكاليف التي كانت تترتب على إصالح
أضرار اختراق البيانات وضمان االمتثال لقواعد اللوائح والتدقيق.

»

 فاعلية طواقم تقنية املعلومات .قل الوقت الذي كان مطلوبًا للعمل على إدارة بيئات الطابعات
وصيانتها وإنشاء سياسة ذات صلة بالطابعات وتغييرها وتطبيقها ،مما وفّر للطواقم وق ًتا أكثر للعمل
على مبادرات أخرى.
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»

توفير التكاليف .مت تقليص التكاليف املترتبة على إجراءات الطباعة نظرًا لتحسني الشفافية وتغيير
سلوك الطباعة مبا في ذلك حتقيق وفورات من حيث الطابعات ومستلزماتها.
�

تقليل اخملاطر :أمان محسن وامتثال أفضل للطابعات
أبلغت الشركات التي شاركت في االستطالع أنها استفادت من استخدامها حللول أمان الطابعات للشركات
من ناحية تقليص التأثيرات الناجمة عن انتهاكات األمان املرتبطة بالطابعات وزيادة فاعلية جهودها للحفاظ
على االمتثال كما أنها وفّرت تكاليف أكثر.
وكانت DC Iقد سألت املشاركني في احلوارات املتعمقة عن التواتر الذي حتدث به انتهاكات األمان واختراق

كانت النتيجة أن تلك
الشركات أبلغت أنها قلصت
معدل انتهاكات األمان
املرتبطة بالطابعات مبتوسط
ستة أضعاف منذ تطبيق
حلول أمان الطابعات على
مستوى الشركة.

البيانات املتعلقة بالطابعات وما إذا تعرضت شركاتهم ملا ميكن تعريفه بانتهاكات خطيرة لألمان مرتبطة
بالطابعات .فكانت النتيجة أن تلك الشركات أبلغت أنها قلصت معدل انتهاكات األمان املرتبطة بالطابعات
مبتوسط ستة أضعاف منذ تطبيق حلول أمان الطابعات على مستوى الشركة .ولقد مكن ما مت تطبيقه من
تشفير مهام الطباعة ومصادقة املستخدم والطباعة بقرب الطابعة الشركات على حتسني التعقب وحتديد
املسؤولية ،األمر الذي يؤدي بدوره إلى االطمئنان وتفادي حدوث االنتهاكات .إضافة إلى ذلك ،كان تطبيق وسائل
حماية الطابعات يساعد الشركات على إجناز بعض مبادرات تقنية املعلومات اخلاصة بها على مستوى بنيتها
األساسية ،مما ساعدها على سد ما بقي لديها من ثغرات أمنية .وكانت الشركات التي شاركت في االستطالع
قد وفرت أمثلة على انتهاكات األمان املرتبطة بالطابعات والتي كانت تلك الشركات قد تعرضت لها ،مبا في
ذلك:

»

طباعة املعلومات السرية ألغراض غير شرعية .شرح مسؤول عن تقنية املعلومات في شركة صناعية
أن شركته كانت قد فقدت ملكيتها الفكرية وكانت من أسباب هذه اخلسارة طباعة املعلومات احملمية
بحقوق امللكية والسرية للغاية من قبل موظفني في الشركة والذين قاموا الحقً ا بتوفير املعلومات
املذكورة للمنافسني.

»

طباعة البيانات اآلمنة وسوء معاجلتها .ذكر مسؤول عن تقنية املعلومات في شركة للخدمات املالية
أن موظفني في شركته عرضوا التصاميم واملمتلكات الفكرية األخرى للخطر فيما كانوا يطبعونها بدون
تدقيق وتفكير أو عن طريق ترك مهام الطباعة تنتظر عند الطابعة.

وكانت الشركات التي شاركت في االستطالع قد قدمت أمثلة على الطريقة التي استفادت بها من تطبيق
حلول أمان الطباعة على مستوى الشركة من حيث تقليل تأثيرات انتهاكات األمان عبر الطابعات.

»

حماية املعلومات خالل عملية الطباعة .قال بهذا الصدد نائب رئيس قسم تقنية املعلومات في إحدى
دور النشر" :صار احلل املذكور أداة ال بد منها حلماية سير العمل للمحتويات والبيانات الواردة إلى الطابعات
ومنها واجلارية عبر الشبكة ،حيث كان يساعدنا على ضمان زيادة فاعلية إجراءات الثقة واألمان مما أتاح لنا
تقليل احتماالت االنتهاك".
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»

منع الطباعة غير الالزمة أو غير الالئقة .قال مسؤول عن تقنية املعلومات في إحدى شركات اخلدمات
املالية" :ينبغي عادةً يجب عدم طباعة املستندات احلساسة التي نوزعها داخل الشركة أب ًدا .وتساعدنا
هذه احللول على تقليل االنتهاكات ،والتي نشاهد أن عددًا متزاي ًدا منها يحدث داخل الشركة أو نتيجة
للطباعة بدون تدقيق أو تفكير".

ويوضح اجلدول رقم  2أنه وبغض النظر إلى التكاليف املترتبة على كل من انتهاكات األمان املرتبطة بالطابعات،
فتلك التي تعتبر خطيرة تكتسب أهمية حيوية بالنسبة للشركات من حيث الرغبة في تفاديها ،نظرًا
للتكاليف الباهظة املترتبة على حلها .ووفقً ا ملا أفادت به الشركات اخلمس التي شاركت في االستطالع والتي
تعرضت ملا وصفته بانتهاكات أمان خطيرة مرتبطة بالطابعات في السنوات األخيرة ،كانت تكاليف كل من
تلك االنتهاكات اخلطيرة لألمان هي فقدان إنتاجية  4 5من املوظفني ،و  77 2ساعة حللها وتكاليف مباشرة تقدر
بـ  00000 5دوالر أمريكي لكل انتهاك مبا في ذلك الغرامات املالية.
اجلدول 2

�تأثير حلول أمان الطابعات للشركات على
انتهاكات األمان — احلوارات الشاملة
إجمالي انتهاكات األمان
متوسط االنتهاكات السنوية — قبل تطبيق وسائل حماية الطابعات

9,9

متوسط االنتهاكات السنوية — بعد تطبيق وسائل حماية الطابعات

1,5

معدل التغيير في عدد انتهاكات األمان

أقل بنحو  6أضعاف

انتهاكات األمان اخلطيرة
عدد الشركات املشاركة في االستطالع والتي تعرضت لها

5

متوسط عدد املوظفني املتأثرين

54

متوسط ساعات العمل املطلوبة للحل (بالساعات)

277

إجمالي متوسط التكلفة حلل االنتهاك الواحد (مع الغرامات)

521400 دوالر أمريكي

 6 = n 1شركة
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وإضافة إلى تقليل التواتر الذي حتدث به انتهاكات األمان املرتبطة بالطابعات ،عزت  0 1من ضمن  6 1شركة مت
استطالع رأيها حتسني امتثالها للوائح والتطبيقات وجهود التدقيق اخلاصة بها إلى تطبيق حلول أمان الطابعات.
وتؤدي زيادة األمان والتعقب إلى حتقيق الفوائد التالية:

»

أمان أقوى :على النحو الذي وضعه مسؤول لألنظمة في شركة لتقدمي اخلدمات املالية" :الفكرة الكامنة وراء
تطبيق هذا النموذج األمني هي الفائدة املتمثلة في بناء بيئة قوية معززة آمنة حتمي البيانات واملستندات،
كما تعزز سرية التصاميم والنماذج املعمارية وحماية الطابعات .وساعدنا ذلك كله على تلبية معايير األمان
اخلاصة بنا".

»

التعقب والشفافية :قال نائب رئيس قسم عمليات تقنية املعلومات في شركة للعلوم احليوية" :لقد
متكنّا من رسم مسار للتدقيق ،وتفادي اعتراض البيانات ،وتبيني أننا قيدنا وصول املستخدمني إلى البيانات
السرية .هذا وتشمل عمليات التحقق والتدقيق خاصتنا اكتشاف اخملاطر وحتليل التهديدات إلى جانب توفير
التصليحات املوصى بها للمشاكل .وأخيرًا نحصل على نظرة معمقة حلالة أنظمتنا فيمكننا إجراء املراقبة
في الزمن احلقيقي — أي جميع متطلبات االمتثال".

أيضا الوقت والتكاليف للقائمني على شؤون االمتثال والتدقيق في الشركات.
وكانت هذه التحسينات توفر ً
وأبلغت الشركات املشاركة في احلوار أن متوسط توفيراتها نتيجة استخدام حلول أمان الطابعات كان مجموعها
حوالي  00 2ساعة عمل سنويًا إلى جانب تكاليف بواقع  50000 2دوالر أمريكي سنويًا ،مبا في ذلك تكاليف دعم
�األطراف الثالثة املترتبة على التدقيق واالمتثال.

فوائد اإلنتاجية لطواقم تقنية املعلومات
أفادت الشركات التي أجرت مؤسسة DC Iاحلوار معها أنها متكنت من تقليص الوقت املترتب على إدارة ودعم بيئات
الطابعات اخلاصة بها ،بفضل تطبيق حلول أمان الطابعات .وكانت من بواعث هذه الفوائد عوامل مثل تطبيق أو
توسيع استخدام قدرات اإلدارة املركزية واألمتتة ،إلى جانب القدرة على حل املشاكل املرتبطة بالطابعات بشكل

ونتيجة لذلك ،أخبرت
الشركات املشاركة في
االستطالع مؤسس َة DC Iأن
طواقمها قلصت متوسط
نصف الوقت املطلوب لدعم
بيئات الطباعة اخلاصة
بها بعد تطبيق حلول أمان
الطابعات.

أسرع .وعلى النحو الذي شرحه أحد كبار مسؤولي تقنية املعلومات في شركة لتقدمي اخلدمات املالية" :كان هناك
تأثير كبير على الطاقم [نتيجة استخدام حلول أمان الطابعات] ،سواء من ناحية الساعات املبذولة في األنشطة
املديدة أو إتاحة الوقت للتركيز على األنشطة األكثر إستراتيجيةً .حيث لم تعد االستجابة للمشاكل املرتبطة
بالطابعة مشتتة ولكنها شاملة قابلة للتكرار ".ونتيجة لذلك ،أخبرت الشركات املشاركة في االستطالع
مؤسسةَ DC Iأن طواقمها قلصت متوسط نصف الوقت املطلوب لدعم بيئات الطباعة اخلاصة بها بعد تطبيق
حلول أمان الطابعات.
وأخبرت الشركات التي شاركت في االستطالع أن حلول أمان الطابعات قد استفاد منها الطواقم املسؤولة
عن بيئات الطباعة .ينجم توفير وقت العمل عن تغيرات مثل أمتتة الدعم والصيانة مبا في ذلك عن طريق أمتتة
الشهادات ،إلى جانب تطبيق اإلجراءات املتكررة األخرى .على سبيل املثال ،قال نائب رئيس في إحدى شركات
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اخلدمات املالية ،التي تطبق سياسات استثنائية ملصادقة الشهادات واملوظفني ،كيف حققت شركته خفض  60%
في وقت العمل املكرس ملراقبة األجهزة" :إننا نوفر وقت العمل ألن السياسات ميكن إنشاؤها بسهولة وتوزيعها على
أجهزة عديدة في الوقت نفسه .فيمكننا أمتتة إدارة الشهادات".
وباإلضافة إلى الفوائد املذكورة ،تستفيد الشركات التي مت استطالع رأيها من التوفيرات الناجمة عن حلول أمان
الطابعات من حيث إنشاء وتطبيق وتغيير السياسات املرتبطة بالطابعات .حيث يقضي طواقم هذه الشركات
متوسط  59 %أقل في معاجلة السياسات املرتبطة بالطابعات .وعالوة على توفير وقت العمل ،يؤدي تطبيق أكثر فعاال ً
للسياسات املرتبطة بالطابعات إلى حتقيق فوائد مباشرة أخرى مثال ً تقليل احتمالية االنتهاكات وإنشاء توجيهات
أكثر جناعة الستخدام الطابعات.
وحيث حصلت مشاكل مرتبطة بالطابعات ،أفادت الشركات التي شاركت في االستطالع أن طواقمها استفادت من
ميزات حلول أمان الطابعات مثل حيازة (أو ترقية) الضوابط املركزية والوصول إلى الطابعات عن بعد .هذه العوامل،
إضافة إلى سياسات محسنة مرتبطة بالطابعات ،ساعدت الشركات املشاركة في االستطالع على تقليص الوقت
املطلوب لالستجابة للحوادث املرتبطة بالطابعات مبتوسط  59 %والوقت املطلوب لالستجابة للنداءات املرتبطة
بالطابعات من قبل املستخدمني مبتوسط %42 (راجع الشكل 1) .وشرح نائب رئيس قسم تقنية املعلومات في إحدى
دور النشر التي كانت تستخدم حلول األمان التي شملت احلل التلقائي وإدارة الشهادات االستثنائية ،التأثير الذي طرأ
على قدرة فريقه على دعم الطابعات" :هناك مشاكل أقل اآلن ،واملشاكل املوجودة تتطلب وق ًتا أقل ملعاجلتها .والتأثير
املنشود لهذه الظاهرة هو إتاحة الوقت ألنشطة دعم وتخطيط أخرى ".وقال مسؤول عن تقنية املعلومات في شركة
للخدمات املالية تستخدم أحد املنتجات اإلدارية حلماية الطابعات" :يتمتع مكتب املساعدة لدينا اآلن برؤية واضحة
إلعدادات الطابعة وأذوناتها ومشاكلها وميكنه العمل بشكل مستقل أو االتصال بفريق من الشركة ملعاجلة شؤون
الطباعة لتقدمي الدعم من املستوى الثاني".
الشكل 1

�متوسط توفيرات وقت العمل املرتبطة بالطباعة —
احلواؤات املتعمقة

%66

�ترقيات األجهزة أو البرامج
املرتبطة بالطابعات

%59

%59

سياسات الطابعات

االستجابة حلوادث الطابعات

n = 16 شركة
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تقليل التكاليف املرتبطة بالطباعة
أي مبادرة في مجال تقنية املعلومات والتي توفر التكاليف تزيد من جاذبيتها .ونتيجة لذلك كانت قدرة
الشركات املشاركة في االستطالع على حتقيق توفير التكاليف من خالل تطبيقها حللول أمان الطابعات مبثابة
استخداما من قبل املشاركني
قيمة مضافة .كانت مصادقة املستخدم والطباعة بجوار الطابعة من أكثر احللول
ً
في االستطالع الشامل (حيث استخدمها أكثر من ثلثي الشركات املشاركة في االستطالع) .يحفظ احلالن
املذكوران سرية املستندات إلى جانب مساعدتها في توفير التكاليف حيث أنهما يطلبان من املستخدم اتخاذ
إجراءات إيجابية بل إثباتية لطباعة املستندات ويقلالن عدد املطبوعات اجملهولة املصدر أو اخلاطئة الوجهة .ويعد
توفير التكاليف من خالل حلول أمان الطابعات واضح لدرجة أن عدي ًدا من الشركات املشاركة في االستطالع
أشارت إلى هذا السبب أي توفير التكاليف بصفته السبب الرئيسي وراء استخدامها حلول أمان الطباعة.
حيث شرحت الشركات املشاركة في االستطالع أن حلول أمان الطابعات اخلاصة بها ساعدتها في توفير
التكاليف من خالل:

»

خفض عدد مهام الطباعة بتغيير سلوك الطباعة :قال أمني الصندوق في إحدى الشركات في صناعة
التغذية" :يتيح لك حل الطباعة بجوار الطابعة الذي نستخدمه إرسال املهمة إلى الطابعة حيث يتوجب
عليك وضع بطاقتك على الطابعة بعد ذلك لتنفيذ الطباعة .ومما رأيته مؤخرًا من أرقام فإن هذا اإلجراء قد
خفض نسبة املطبوعات التي كنا نشاهدها من قبل بواقع  21 %و %24".

»

شفافية استخدام الطابعات :أبلغنا مسؤول عن تقنية املعلومات في إحدى اجلامعات" :ميكننا اآلن تعقب
تكاليف الصفحات املطبوعة لتحميل األقسام الفردية املناسبة تلك التكاليف ".حيث تتيح للجامعة
القدرة على إسناد تكاليف الطباعة إلى أقسام بعينها حتميل كل من األقسام مسؤولية إيجاد طرق
لتحسني فاعلية استخدام الطابعات فيها.

»

التخلص من الطابعات غير املطلوبة أو القدمية :قال نائب رئيس في إحدى شركات اخلدمات املالية:
تخفيضا في عدد املطبوعات غير املطلوبة ألن املستخدمني يعلمون أن الطباعة تخضع للمراقبة
"حققنا
ً
كما أننا نغير بل نتخلص من معدات الطباعة التي ال ميكنها دعم قواعد أمان الطباعة للشركة".

وزادت مبادرات أمان الطابعات من وعي املوظفني الذين يستخدمون الطابعات بكيف يستخدمون الطابعات
وبالتالي ساهمت في توفير التكاليف املرتبطة بالطباعة .قال املشاركون في احلوارات املتعمقة أن موظفيهم

زادت مبادرات أمان الطابعات
من وعي املوظفني الذين
يستخدمون الطابعات
بكيف يستخدمون الطابعات
وبالتالي ساهمت في توفير
التكاليف املرتبطة بالطباعة.

يرسلون مهام طباعة أقل مبتوسط  43 %إلى الطابعة اخلاطئة .ونتيجة لذلك ،هناك مهام طباعة أقل يتم
جتاهلها أو تكرارها .وعلى النحو املوضح في الشكل 2 ،ساهمت تلك التحسينات في حتسني استخدام
عموما (انخفاض متوسط %6) ،زيادة الطباعة على
الطابعات بشكل عام ،مبا في ذلك خفض عمليات الطباعة
ً
الوجهني (زيادة %19) ،وانخفاض خفيف في الطباعة باأللوان (انخفاض بواقع %2) .هذه العوامل ،إلى جانب زيادة
الشفافية في بيئات الطباعة ،مكّنت الشركات املشاركة في االستطالع من حتقيق توفيرات واسعة للتكاليف
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في بيئات الطباعة اخلاصة بها ،مبا في ذلك عدد الطابعات املوفرة والتي تتم صيانتها (انخفاض %1 ،أو متوسط
 15 1طابعة لكل شركة) ،إلى جانب توفير التكاليف املرتبطة بالورق واحلبر وخرطوشات مسحوق احلبر (انخفاض
%15 14 ، %و  16 %على الترتيب).
الشكل 2

متوسط توفير تكاليف بيئات الطباعة وفاعلية الطابعات —
�احلوارات الشاملة
(  %الفاعلية أو التحسني)

%19

%16

%15

%14

استخدام منخفض
للورق

�استخدام منخفض
للحبر

%6
�زيادة الطباعة
على الوجهني

�استخدام منخفض
ملسحوق احلبر

�انخفاض
الطباعة إجماال ً

%2
انخفاض الطباعة
باأللوان

%1
تقليص عدد
الطابعات

16 = n شركة

�املصدر :حوارات IDC حول أمان الطابعات2015 ،

التحديات
كما هو احلال مع كل عملية حتويل وتغيير للشركات ،ميكن اجتناب بعض التحديات من خالل التخطيط املبكر.
وكانت التحديات التي شاهدها فريق الدراسة على امتداد جميع مراحل التحويل الثالث لتطبيق أمان الطباعة:
التخطيط والتطبيق وما بعد التطبيق.
أفادت الشركات املشاركة في الدراسة أنها شعرت بضيق زمني تطويرًا لالستراتيجيات واخلطط املناسبة .فيلزم
قدر ملحوظ من الوقت لتخفيف العبء املترتب على طواقم تقنية املعلومات في مرحلة ما بعد التطبيق .هذا
وينبغي أن يكون تطبيق امتثال املوظفني إجراء تلقائي يشمل أدوات املراقبة ومسار دعم تصاعدي وحلول الدعم
الوسيطة خلفض طلبات الدعم من مكتب املساعدة.
وبالنسبة إلى مستخدمي الطابعات في الشركات ،الحظنا نقطتني يجب االنتباه والتخطيط لهما:

»

املوازنة بني تشديد أمان الطباعة وتقليل تأثيره على إنتاجية املوظفني إلى أكبر حد ممكن :ينبغي
أن يكون أمان الشركة واألعمال هو أهم أولوية ،ولكنه على الشركة أن تطبق النظام بشكل يؤثر على
اإلنتاجية بأقل قدر ممكن .على سبيل املثال ،بعض الشركات التي تطبق الطباعة بقرب الطابعة حلاًّ من
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اعتراضا من جهة املستخدمني ألنهم يجب أن يعرفوا عن أنفسهم
حلول أمان الطباعة لديها ،قد تواجه
ً
(بكلمة مرور) ثم أن ينتظروا حتى تتم طباعة املستند بالكامل .فاملوازنة في هذه احلالة تتم بني حماية
املعلومات املشمولة في املستند (مثال ً ألن ال أحد ميكنه مشاهدة املستندات املطبوعة ألنها ال تنتظر في
درج الورق) ،مقابل االنتظار حتى تتم طباعة املستند (مثال ً ال تبدأ الطباعة إال بعد مصادقة املستخدم عند
اجلهاز).

»

تدريب املوظفني :من ناحية إنتاجية املوظفني ،يجب أن تشمل خطة تطبيق أمان الطباعة اإلجراء والوقت
املطلوبني لتدريب املوظفني على جميع السياسات واإلجراءات اجلديدة .حيث على الشركات أن تكون
مستعدة لتقدمي التدريب املتكرر واستخدام أشكال مختلفة من التدريب مبا يتواءم مع أجيال املوظفني
�وأمناط التعلم اخلاصة بهم.

إرشادات أساسية
حددت مؤسسة DC Iأسبابًا عديدةً تلزم تضمني مسارات العمل اخلاصة بالطابعات واملستندات في إطار العمل
اخلاص بأمان تقنية املعلومات على مستوى الشركة .ومن الواضح أن إحدى الفوائد الرئيسية ترتبط بخلق
برنامج شامل ألمان املعلومات والذي يشمل الطباعة ،ولكنه هناك فوائد إضافية ملحوظة أخرى إلى جانب

تنصح مؤسسة IDC
الشركات بتأمني وحماية
تقنية األمان اخلاصة بطابعاتها
ومستنداتها.

األمان .فمن تلك الفوائد يجدر اإلشارة إلى توفيرات واسعة للتكاليف وحتسني فاعلية تقنية املعلومات.
لذا تنصح مؤسسة DC Iالشركات بتأمني وحماية تقنية األمان اخلاصة بطابعاتها ومستنداتها .وعلى الشركة
معرفة أن هذا الهدف ميكن حتقيقه بفاعلية ولكن بشرط أن يتم دمج األشخاص واإلجراءات في تنفيذ اخلطة.

التقنية
فيما يتعلق باألمان ،يعد تطبيق احللول التقنية أمرًا ذا وجهني فقط ...إما أن تكون الشركة آمنة ،أو غير آمنة.
لذا توصي مؤسسة DC Iبتطبيق القدرات التالية على مستوى الشركة بأسرع وقت ممكن .وعلى طواقم تقنية
املعلومات وموفري البنية األساسية للطباعة ضمان إنشاء بل وتفعيل امليزات والقدرات التالية على جميع
أجهزة الطباعة املستخدمة على مستوى الشركة:

»

ضمان وجود امليزات التالية على جميع أجهزة الطباعة املتصلة بالشبكة أو  ،على األقل ،ضمان ترقية
البرنامج الثابت بحيث يعكس تلك امليزات.

»

ضمان أن األجهزة ال تستخدم سوى بروتوكوالت االتصاالت املشفرة ،وتعطيل البروتوكوالت.

»

وضع نظام حملو أو تدمير القرص الثابت للجهاز كجزء من فصله عن اخلدمة.

»

دعم طريقة واحدة على األقل ملصادقة املستخدم (ويفضل وجود طريقني أو ثالثة) ،مع اعتبار تطبيق
الطباعة بقرب الطابعة في بيئات الطباعة ذات األحجام العالية من املعلومات السرية أو متطلبات
االمتثال.
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»

ضمان أن البرنامج الثابت محدث مع عدم إتاجة حتميل أي برنامج ثابت غير اإلصدار الشرعي منه.

»

ضمان تأمني جميع محركات األقراص الثابتة للطابعات (من خالل تشفير البيانات ومحوها بشكل
منتظم).

»

تطبيق ميزات متنع التالعب والعبث بعناصر الطباعة أو استخدام طابعات ذات أدراج قابلة للقفل ملواد
الطباعة اخلاصة إذا كانت تلك املواد تستخدم من قبل الشركة .والغرض من ذلك هو تأمني اإلخراج الذي
عادة ما يكون عرضة للخداع واالحتيال مثل احلواالت والوصفات الطبية وما إليها.

»

استخدام أداة إلدارة أسطول الطابعات ملركزة إدارة األجهزة ومراقبتها وحل مشكالتها ضمان ًا المتثال
سياسات األمان .حيث أن الشركات وبهذه الطريقة تستغني عن احلاجة إلى تكوين وصيانة كل جهاز يدويًّا
على حدته .وينبغي أن تتيح هذه األداة خلق سياسة األمان وإدارتها بسهولة وببساطة ،واكتشاف إضافة
األجهزة إلى الشبكة ،وتوفير وسائل إلدارة شهادات األجهزة االستثنائية ،وتسجيل حوادث عدم االمتثال
ومعاجلتها عبر مسار الدعم التصاعدي لتقدمي احللول .كما ينبغي أن تعمل هذه األداة مع األدوات املوجودة
على مستوى الشركة إلدارة األمان واحلماية والتي تراقب النقاط الطرفية بحثًا عن حوادث عدم االمتثال
والسلوكيات غير الطبيعية حيث يتم اكتشاف أي انتهاك لألمان على وجه السرعة.

»

ضمان تشفير جميع األجهزة املكتبية واحملمولة التي تساهم في الطباعة واملسح الضوئي (املتحركة منها
والثابتة على حد سواء) لضمان احلماية الشاملة للبيانات املرتبطة بالطباعة .ويعني ذلك فتح وفحص
حتى املرفقات املراد طباعتها لتوفير طبقة إضافية من احلماية .فاألداة التي تراقب احملتويات محل الطباعة
أساسيا لضمان أعلى قدر ممكن من احلماية والتوافق مع سياسات الشركة
أو املسح الضوئي تعد مكون ًا
ًّ

املوضوعة ومعايير الصناعة.

األشخاص
على الشركات ذات النظرة اجلادة جتاه أمان تقنية معلوماتها ضمان وجود طواقم مدربة ذات خبرة في تأمني
أجهزة الطباعة وسير العمل املتعلق بها من معاجلة املستندات ضمن فريق األمان اخلاص بها .حيث ميكن أن
يتكون فريق األمان املذكور من الطاقم الداخلي للشركة كما ميكن أن يشمل موارد األمان اخلارجية ذات اخلبرة
املطلوبة .حيث سيتم استدعاء هذا الفريق لتقدمي االستشارة بخصوص مشاكل الطباعة وسير العمل
املستقبلية من حيث األمان إلى جانب املساعدة في تطبيق خطة ألمان تقنية املعلومات على مستوى الشركة.
ولضمان عدم التأثير السلبي على إنتاجية املوظفني من خالل تأمني أجهزة الطباعة ومسارات العمل املرتبطة
بها ملعاجلة املستندات ،فعلى الشركة استطالع رأي بعض املوظفني من مختلف مستويات الشركة جز ًءا من
خصوصا إذا كانت كمية التغييرات
أيضا مبساهمة خبير في مجال إدارة التغيير،.
إجراء التخطيط .ويوصى ً
ً
أيضا تقدمي النصائح عن اجتاهات التطبيق والتدريب التي
املطلوبة أو طبيعتها ملحوظة .فهذا اخلبير ميكنه ً
ينبغي استخدامها.

مستند رقم#US40553115 حقوق الطبع والنشر © للعام 2015 ملؤسسة IDCwww.idc.com . | الصفحة 13

مستند فني ملؤسسة IDC | القيمة التجارية ألمان الطابعات

وألن معظم الشركات ليست لديها اخلبرة واملهارات املطلوبة لتأمني البنية األساسية للطباعة وإدارة املستندات
بنفسها بشكل مناسب؛ فينبغي أن تعتبر الشركة االستفسار لدى مورد أجهزة الطباعة لديها عن املوارد التي
بإمكان قسم تقنية املعلومات االستفادة منها .فمن ضمن هذه املوارد ميزات األمان املتوفرة في أجهزة الطباعة
أو األجهزة املتعددة الوظائف للشركة ،وأدوات األمان من البرامج ،وخدمات األمان واحلماية (مثال ً خدمات األمان
االحترافية ،تقييم األمان ،إدارة التغيير ،.تقدمي اخلبرة في مجال االمتثال التنظيمي لصناعات معينة).

اإلجراء
من املهم أن تبدأ الشركة مبادرة احلماية واألمان اخلاصة بها بتقييم احلالة القائمة لبيئة الطباعة اخلاصة بها
وتطوير خطة لتحقيق قدر من األمان يعتبر متسقً ا مع باقي بيئة تقنية املعلومات .وينبغي أن تشمل املبادرة
إدراك متطلبات األمان األساسية اخلاصة بقطاع الشركة الصناعي إلى جانب إعداد خطة ملراقبة وتصعيد وحل
وتطبيق هذه السياسات بصفة مستمرة.
ويجب إعادة تقييم هذه اخلطة بشكل منتظم باستخدام البيانات اجملمعة خالل كل فترة لتحديد هل يجب
إدخال أية تعديالت والتعلم واالستفادة من انتهاكات أمان الطباعة أو املستندات من خارج الشركة .ستتأثر أية
تعديالت بالبيانات اجملمعة إلى جانب مستوى اخلطر املقبول لدى الشركة وامليزانية املتاحة للحماية.

مقر مؤسسة IDC
5 Speen Street
Framingham, MA 01701
USA
508.872.8200
: @IDCTwitter
idc-insights-community.com
www.idc.com
�إشعار بخصوص حقوق الطبع والنشر
منشور خارجي لبيانات ومعلومات مؤسسة DCI
— ال يجوز استخدام أية معلومات من DC Iفي أي
منشور دعائي أو بيان صحفي أو مواد ترويجية إال
بإذن خطي مسبق من نائب الرئيس أو مدير البلد
املناسبني في مؤسسة IDC .حيث يجب إرفاق
مسودة من املستند املقصود بأي طلب من هذا
القبيل .وحتتفظ مؤسسة DC Iلنفسها بحق رفض

حول IDC
�
تعد مؤسسة International Data Corporation (أو باختصار IDC) أول مصدر عاملي لتحليل سلوك األسواق واخلدمات
االستشارية وتنظيم الفعاليات فيما يتعلق بأسواق تقنية املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا املوفرة للمستهلك .حيث
تساعد مؤسسة IDC أخصائيي تقنية املعلومات ومدراء املؤسسات التجارية وجمهور املستثمرين على اتخاذ القرارات املستندة
إلى احلقائق البينة فيما يتعلق بشراء األصول التقنية وبناء إستراتيجيتهم التجارية .يقدم أكثر من 1100 خبير في مؤسسة
IDC خبرتهم العاملية والقطرية واحمللية عن التقنية والفرص الصناعية واالجتاهات الظاهرة في أكثر من  10 1دولة في جميع
عاما ،التبصرات اإلستراتيجية ملساعدة عمالئنا على حتقيق أهدافهم التجارية
أنحاء العالم .وكانت مؤسسة DC Iتوفر ،منذ 50 ً
علما أن DC Iعبارة عن شركة فرعية ملؤسسة IDG ،أول شركة في العالم للوسائط والدراسات واألحداث املتعلقة
الرئيسيةً .
بالشؤون التقنية.

االستخدام اخلارجي مهما كانت أسبابه.
حقوق الطباعة والنشر للعام 2015 ملؤسسة IDC.
وقطعيا إال بإذن خطي.
نهائيا
مينع إعادة اإلنتاج
ًّ
ًّ
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