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اعمل عىل حماية شاشات أجهزة رشكتك من املتلصصني
بمعاونة .HP Sure View
لم يُخلق جميع القراصنة متساوون .فبينما تقوم الرشكات بتقوية
دفاعاتها ضد الهجمات اإللكرتونية املتطورة ،ينىس كثري منها أن ينتبه
إىل التهديدات القائمة عىل التقنيات البسيطة – مثل القرصنة البرصية.
ّ
“املتلصصون” التجسس عىل
تحدث القرصنة البرصية عندما يحاول
شاشات كمبيوتر ومكاتب اآلخرين والحصول عىل معلومات رسية
بشكل غري مرخص به .وقد تم تصنيفها عىل أنّها خامس
الستخدامها
ٍ
تهديد غري ملحوظ قائم عىل التقنيات البسيطة ،حيث إتها ال ترتك أي
أثر ،وغالبًا ما ال يالحظها متخصصو تكنولوجيا املعلومات .فهي قد
تحدث ألي شخص ،يف أي مكان وأي وقت .وعند التعرض لها ّ
فإن
العواقب تكون فورية وال يمكن عالجها.
هناك تجربة ،تم تنفيذها بواسطة مؤسسة ،Ponemon Institute
والتي كانت نتيجتها ّ
أن  %91من محاوالت القرصنة البرصية
قد نجحتّ ،
وأن  %52من املعلومات الحساسة التي تم الحصول
عليها كان مصدرها شاشات أجهزة كمبيوتر املوظفني .1ومثل
هذه اإلحصاءات تكون مثرية للقلق ،حيث ّ
إن عواقب هذه الهجمات
يمكن أن تكون وخيمة كما هو الحال تمامً ا عند اخرتاق الشبكة
 والتي قد تكون أيّ يشء يخطر عىل بالك ،بدءًا من رسقة بياناتتسجيل دخول املستخدم حتى معلومات العمالء الرسية .وعند
ّ
وقوع هذه املعلومات يف األيدي الخاطئة ،فهذا من شأنه أن يهز ثقة
عمالئك فيك ،وهو ما قد يرض بمستقبل رشكتك.

ّ
إن ضمان حماية موظفيك لبياناتهم الحساسة الخاصة بالعمل
ً
خاصة مع ظهور العمل عرب
ينبغي أن يكون أولوية لدى الرشكة،
األجهزة املحمولة .سواء كان موظفوك يعملون وهم يف القطار،
أو يف مكتب مشرتك أو مساحة مشرتكة ،أو يف مقهى ،فإنّهم ال
يرتدّدون يف استغالل تقنية األجهزة املحمولة ألقىص حد وأخذ
عملهم معهم إىل خارج الرشكة .لكن بفعلهم هذا ،تقل فرص
إخفائهم ملعلوماتهم الرقمية .بل بدال ً من ذلك ،تزيد فرصة كشف
ً
أهدافا محتملة للقرصنة البرصية،
شاشاتهم للمارة وتصبح
وبالتايل يتعرض أمن رشكتك للخطر.
ومن ثم ،لم يعُ د بمقدور الرشكات تجاهل هذا الخطر املتزايد
القائم عىل “التقنيات البسيطة”؛ بل يجب عليها الترصف برسعة
ومضاعفة إجراءاتها بشأن األمان اإللكرتوني .وهذا يعني برامج
أفضل ،وتدريبات حول أفضل ممارسات األمان ،وأجهزة ذات
ميزات أمان مدمجة مثل  ،HP Sure Viewوهي تكون متاحة
مع سلسلة أجهزة  ،HP EliteBook 800املزوّدة اختياريًا
بمعالجات ™ Intel® Coreمن الجيل الثامن – أكثر أجهزة
الكمبيوتر الشخصية أمانًا وسهولة يف اإلدارة عىل مستوى العالم.2

ميزة  HP Sure Viewهي عبارة عن حل ضمن سلسلة
حلول أمان تقدمها  HPمتمثلة يف شاشة خصوصية الكمبيوتر
الشخيص املدمجة الوحيدة من نوعها يف العالم.3
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«إضافة ميزة  HP Sure Viewإىل حلولك الحالية ألمان الكمبيوتر
بشكل أكثر رسية
الشخيص […] تعطي لعمالئك حرية العمل
ٍ
وإنتاجية يف األماكن العامة بلمسة زر».
 أليكس تشو ،نائب رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام ألجهزةالكمبيوتر التجارية برشكة HP
تقوم هذه الخاصية بتقليل ضوء الرؤية حتى  %95بضغطة زر
ومنع الرؤية بزاوية عن القراصنة البرصيني .فاملحتوى املوجود عىل
الشاشة يمكن رؤيته بواسطة املستخدمني الناظرين مبارش ًة إىل
الشاشة فقط؛ ولهذا ،مهما كان ما تعمل عليه ستكون عىل ثقة تامة
ّ
بأن معلوماتك محمية ولن تقع يف األيدي الخاطئة.
ولكن عندما يتعلق األمر بالوصول إىل مثل تلك األجهزة فائقة
التطور ،فقد يكون الكالم رائعً ا ،ولكن تنفيذه صعب.
وهنا يمكن االستعانة بحلول حوسبة مثل استخدام األجهزة كخدمات
من (HP  .)DaaSوهو نموذج استهالك حديث ألجهزة الكمبيوتر
الشخصية ي ّ
ُبسط كيفية تزويد املؤسسات التجارية ملوظفيها باألجهزة
وامللحقات املناسبة ،وإدارة أساطيل األجهزة متعددة أنظمة التشغيل،
والحصول عىل خدمات إضافية إلدارة دورة عمر األجهزة .تقدم خدمة
 HP DaaSخط ً
طا بسيطة مرنة ،بسعر مُوحّ د لكل جهاز .دمج هذا
الحل مع جهاز مثل أجهزة سلسلة  ،HP EliteBook 800املزوّدة
اختياريًا بمعالجات ™ Intel® Coreمن الجيل الثامن ،سيجعل
رشكتك تعمل بسالسة وكفاءة.

َّ
تفضل بقراءة املستندات الرسمية عن ميزة ،HP Sure View
للتع ّرف عىل املزيد عن كيفية حماية أجهزة رشكتك،
واستكشف مزايا حلول األمان املقدمة من  HPلرشكتك.
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