
 الرشكة مقاول إنشاءات عامة متكامل الخدمات. وهي تقدم خدمات التصميم والبناء وإدارة البناء
 والتشييد الخايل من الهدر ونمذجة معلومات البناء ودراسات الجدوى وتخطيط املساحات واختبار
 املواد وخدمات الفحص يف جميع مجاالت البناء. منذ نشأتها، أنجزت الرشكة العديد من املشاريع،
 واليت تشمل األعمال التجارية والصناعية والعامة والتوزيع والنقل وتجارة التجزئة واملؤسسات
.التعليمية

ليمعلا نع

 تمتلك الرشكة ثقافة التفكري املستقبلي والنهج االستبايق لحل املشكالت. كان ملكتب الرشكة واملكاتب
 التابعة لها بنية تحتية مستقلة للشبكة بدون آلية اتصال وتعاون موحدة. نظرًا لنقل كمية هائلة
.من البيانات من مواقع متعددة، كان هناك خطر اخرتاق البيانات والتدخل يف أنظمة الرشكة

 مل يكن لدى الرشكة حل إلدارة خدماتها بسالسة للتأكد من أن املكاملات الهاتفية اليومية، وتحويل
 األموال، واالتصاالت يمكن أن تعمل بسالسة. مل يكن لدى فريق إدارة تكنولوجيا املعلومات بالرشكة
 رؤية للشبكة بالكامل، بما يف ذلك األجهزة املحمولة والقدرة على إضافة وإزالة األجهزة للموظفني
.الجدد والعمالء بسهولة

تايدحتلا

ةينقت ةحمل

 أ و X-5508 أ سأ أ  CISCO ةيامحلا ناردج يتأت
."روابرياف" تامدخب ةدوزم X-5506 أ سأ

 اهيدل وو فأ يج نأ نم "روابرياف " ىدل
 ةرادإو مكحتلل "روابرياف" ةرادإ زكرم
.لوصولاو تاسايسلا

-N)يلاتلا ليجلا نم لفطتلا عنم ماظن
GIPS)   نم "CISCO " لفطتلا عنمل 
.يلخادلاو يجراخلا

 قيبطت يف ةيؤرلاو مكحتلا ةدحو
"CISCO " ةطشنأ عبتتل يس يف أ 
.مدختسملا

 دحَّوملا ةنونعلا ماظن نيوانع ةيفصت
(URL) نم ةمدقتملا ةراضلا جماربلا ةيامحو 
"CISCO " (AMP) ةيسيئرلا تاديدهتلا 
.اهنم ةيامحلاو ةرمتسملاو

 CISCO جدار حماية
دراسة الحالة

البناء



فدهلا
 لضمان استمرارية األعمال وحماية البيانات القيمة، بما يف ذلك امللكية الفكرية، أرادت الرشكة ترقية أدوات أمان األجهزة القديمة بأحدث ضوابط األمان. اقرتح فريق تكنولوجيا
 املعلومات يف الرشكة أن يكون لديك حل يمكن أن يبسط إدارة األمن عرب املؤسسة. كانت الفكرة هي الحصول على نظام أسايس مشرتك موحد يمكنه توفري تطبيقات الربامج
.على الشبكة. أرادت الرشكة تقنية تضمن حماية الشبكات والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات من االنتهاكات السيربانية (URL) وأنظمة التشغيل واملستخدمني وعناوين

لحلا
 يف الرشكة لربط األجهزة وتحقيق حماية شاملة من التهديدات اإللكرتونية. بعد املناقشة مع خرباء  CISCO تثبيت جدار الحماية من الجيل التايل من ®ISSQUARED اقرتحت
 على ضمان ®ISSQUARED يف مكاتب األقمار الصناعية. كما عمل مدير الشبكة يف ASA 5506-X يف مكتب الرشكة و ASA 5508-X الشبكة لدينا، طلبت منا الرشكة نرش
.تحسني البنية األساسية لسياسة األمن واتساقها مع املعايري الحديثة

 التحكم يف حركة املرور: يوفر القدرة على التحكم يف املسار وتحديد الوصول الذي يجب أو
.ال يجب أن يصل إىل الخادم

 القواعد االفرتاضية: توفر القدرة على إنشاء قواعد افرتاضية يتم تطبيقها على جميع
.األجهزة

 الوصول إىل املنفذ: التحكم يف الوصول إىل االمتياز أو تقييد الوصول إىل املنافذ مثل
.وغريها (SSH) و بروتوكول الصدفة األمنة (RDP) بروتوكول سطح املكتب البعيد

 إدارة التحكم: وفر الوصول إىل فريق الشبكة لإلدارة، والتحكم، واستكشاف األخطاء
.وإصالحها باستخدام لوحة تحكم سهلة االستخدام

 كشف التهديدات والتخفيف من حدتها: يساعد على تحديد التهديدات الحيوية
  CISCO "(NGIPS)" واملستمرة. يمكن أن يكون نظام منع اخرتاق الجيل التايل من
 والحماية املتقدمة من الربامج الضارة مستهلًكا للتهديدات السيربانية اليت يمكن لفريق
.تكنولوجيا املعلومات وفًقا لها وضع سياسات األمان

 عرب مكاتبها، يمكن  ASA 5506-X و جدار الحماية CISCO  ASA 5508-X بعد تثبيت
 للرشكة اآلن رؤية ما يجري داخل شبكتها واألجهزة املتصلة. يمكن للرشكة اآلن تتبع
 املستخدم الذي يقوم بزيارة موقع ويب ضار أو يقوم بتزنيل وتحميل محتوى ضار. حسنت
 هذه املكافآت من القدرة األمنية ورؤية املسار عرب شبكة الرشكة. قائمة املزايا اإلضافية مدرجة
:أدناه

ةيسيئرلا دئاوفلا

 حلول  ®ISSQUARED عرب جميع مكاتبها. للتطوير املستقبلي، اقرتحت  CISCO مريايك و جدار الحماية من  CISCO الخطط املستقبلية: اليوم، تبنت الرشكة بالكامل
 لطلبات الخدمة وتتبع الحوادث ألتمتة عملية معالجة الطلبات. مع مدير الخدمة، يمكن للرشكة تحسني وصول " Fabulix" إدارة خدمات املؤسسات، مدير خدمة
.املستخدم النهايئ، وأتمتة االتصاالت واالستجابات، وتعزيز تقديم الخدمة



ISSQUARED®
 هي واحدة من الرشكات الرائدة يف تقديم حلول تكنولوجيا ISSQUARED® ان رشكة
 املعلومات الشاملة، حيث تقدم خدمات دقيقة عرب أمن تكنولوجيا املعلومات،
 والسحابة، والبنية التحتية، واملوحدة االتصاالت وتقنيات التشغيل الصناعي ومجاالت
 العديد من مؤسسات  ®ISSQUARED الحلول األخرى. لسنوات عديدة، ساعدت
500" Fortune " و سلمت عدة مشاريع بماليني الدوالرات. تأخذ خربتنا اليت أثبتت 
 جدواها عمالئنا عرب تحول رقمي وأمين سلس، مما يؤدي إىل فوائد تجارية رسيعة
.وتضعهم يف مكانة لتحقيق النجاح يف املستقبل

،يف قرية ويست ليك ®ISSQUARED يقع املقر الرئييس لرشكة
 كاليفورنيا، الواليات املتحدة. إنها توفر إمكانات تسليم عاملية من خالل وجودها يف جميع
 أنحاء اململكة املتحدة وأيرلندا والرشق األوسط والهند وسنغافورة وأجزاء أخرى من
 الواليات املتحدة أيًضا
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 جميع الحقوق محفوظة. املعلومات الواردة ،ISSQUARED® 2021 حقوق النرش  لرشكة
 وال يجوز الكشف عن أي جزء من هذا ،TMيف هذا املستند هي ملك لرشكة اي اس سكويرد
 املستند أو نسخه أو نقله أو توزيعه أو تحريره أو استخدامه أو توزيعه، كلًيا أو جزئًيا، يف أي
®ISSQUARED غرض، بأي شكل أو بواسطة بأي وسيلة، دون إذن كتايب مسبق من رشكة

 قد بذلت قصارى جهدها لضمان الدقة يف هذا ®ISSQUARED على الرغم من أن رشكة
 ال يمكنها تحمل املسؤولية عن اكتمال هذا املستند أو ®ISSQUARED املستند، إال أن رشكة
 الضمانات املتعلقة بدقة املعلومات الواردة هنا وتتنصل على وجه التحديد من أي ضمانات
 ضمنية خاصة بالتسويق أو املالءمة ألي غرض معني. عالوة على ذلك، تخضع املعلومات
 الواردة يف هذا املستند للتغيري، يف أي وقت، دون اإللزتام بإخطار أي شخص أو كيان بهذه
 التغيريات. املحتويات أو املعلومات الواردة يف هذا املستند ليست مضمونة أو مضمونة إلنتاج
 أي نتائج محددة، وقد ال تكون الطرق أو االسرتاتيجيات أو النصائح الواردة هنا مناسبة لكل
.مستخدم


