
الهدف

عن العميل

 واجهت الرشكة تحديات يف دمج التكنولوجيا الجديدة يف شبكتها. على سبيل املثال، عند معالجة
 مدفوعات االئتمان، لن تحافظ شبكة الرشكة على تنسيق ثابت. كان هذا رضورًيا لضمان توصيل
 األجهزة باألجهزة املتوقعة والوصول إليها واألمان املناسبني. بينما قامت الرشكة بعزل الضيوف على
 شبكتها، مل يكن لديها أي طريقة لتتبع هؤالء الضيوف. لذلك، ال يمكن ضمان اتصال الضيوف فقط
.بـالواي- فاي املخصص للضيوف وليس على الشبكة السلكية أو شبكة الواي- فاي الخاصة بالرشكة

 الرشكة املشار إليها يف دراسة الحالة هذه هي رشكة رائدة يف مجاالت السيارات والصناعة. إنها توفر
 منتجات ألسواق السيارات و املقطورات واملنتجات العسكرية والصناعية مع مواقع متعددة يف جميع
 أنحاء الواليات املتحدة. نظرًا ألن جزًءا من إيرادات الرشكة يأيت من املبيعات املبارشة، غالًبا ما يزور بائعو
.الطرف الثالث والضيوف مواقعهم املختلفة

التحديات

 كانت الرشكة تبحث عن آلية لتحديد كل جهاز ومستخدم أثناء اتصالهم بالشبكة مع توفري وصول ذي
 صلة لكل جهاز ومعرف مستخدم. سعت الرشكة إىل نرش حل يمكنه تحديد كل جهاز عند انضمامه
 إما إىل الشبكة السلكية أو الالسلكية، مما يعين الحل املطلوب لتسجيل كل جهاز بناًء على معايريه
 الفريدة ووضعه يف شبكة محلية ظاهرية / شبكة معينة. بمجرد انضمام جهاز إىل شبكة، سيقوم الحل
 بعد ذلك بشكل انتقايئ باختبار اتصال األجهزة بشكل دوري لالمتثال الرضوري لضمان استمرار
 مجموعة األجهزة / األجهزة املحددة يف تلبية املتطلبات. يف حالة عدم تطابق الجهاز مع فحص االمتثال
 إما أثناء االتصال األويل أو أثناء الفحص الدوري، سينقل الحل بعد ذلك الجهاز إىل شبكة / شبكة
VLAN (شبكة محلية افرتاضية) / عزل / معالجة وإخطار املستخدم بالخطوات املطلوبة إلعادتهم إىل 
.االمتثال

 أرادت الرشكة أيًضا التأكد من أن أجهزة تكنولوجيا املعلومات املتمزية يمكنها االتصال حسب الرغبة عرب
 املؤسسة وحسب الحاجة لألنشطة الروتينية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات. يجب تعريف هذه األجهزة
.بسياسة فريدة

ملحة تقنية
 قدمت "فورتيناك" للرشكة إمكانية الرؤية والتحكم يف
 جميع األجهزة املوجودة على شبكتها. يتيح "فورتيناك"
 االكتشاف التلقايئ واآليل لألجهزة من خالل استيعاب
 و DHCP و RADIUS مصادر البيانات الشاملة، مثل
SNMP و LDAP.

السيارات

دراسة الحالة

فورتيناك

 تستفيد من الربوتوكوالت القياسية مثل بروتوكول
البسيط الشبكة  بروتوكول (SNMP) إدارة   و 
 لتنظيم املعلومات وتأمني (SSH) الصدفة األمنة
.األجهزة

 يتكامل مع النسيج األمين لـ "فورتينت" التخاذ
."قرارات ذكية ضمن بنية "فورتينت

للبائع تنظيمًيا  فريد  معرّف   (OUI) تستخدم 
 بصمات DHCP و HTTP و TCP ومنافذ
.األصابع وطرق أخرى مللف تعريف الجهاز



الحل
 بأسلوب "Fortinet" يف شبكتها للتغلب على التحديات املوضحة أعاله. تم تنفيذ حل "Fortinet" مع الرشكة لنرش ® ISSQUARED بناًء على احتياجاتها ومتطلباتها، عملت
 بالعمل مع العديد من Fortinetلدمج الربوتوكوالت القياسية اليت تسمح لـ SSH و SNMP من "Fortinet" تدريجي، بدًءا من دمج البنية التحتية للشبكة الحالية. تستفيد
 الرشكات املصنعة. قدم هذا التكامل األويل رؤية للبنية التحتية للشبكة، مما سمح للرشكة بفهم األجهزة / املستخدمني املتصلني وكل الطريق وصوالً إىل منفذ التبديل أو معرف
.(SSID) مجموعة الخدمات الالسلكية

 هذه الرؤية، شارك الفريق يف مرحلة التعلم مللف تعريف األجهزة من خالل سلسلة من األدوات. تم دمج أجهزة مستخدم الرشكة ®ISSQUARED بمجرد أن ثبتت
ISSQUARED® مع مسؤول الحماية من "Fortinet" (PA) من خالل GPO اليت سمحت لـ "Fortinet" بفهم هذه األجهزة استناًدا إىل مسؤول الحماية (PA) املثبتة وشهادة 
.داخلية موثوقة. قام مسؤول الحماية بفحص هذه األجهزة، مما يوفر فحًصا منتظًما لالمتثال

 تم فحص األجهزة وتحديدها باستخدام طرق سمحت للفريق بتحديد هذه األنواع من األجهزة (الطابعات، ،PAعند تحديد امللفات الشخصية لألجهزة اليت مل تستلم الـ
.بصمات األصابع من بني طرق أخرى DHCP و HTTP و OUI و TCP مسدسات املسح، التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إلخ). تضمنت هذه الطرق منافذ

 لضمان أن األجهزة لديها األمان املطلوب وفحوصات املجال لألجهزة املتصلة باملجال يف مكانها لتلبية ®ISSQUARED بمجرد إنشاء امللفات الشخصية، حددت سياسات
.شبكة محلية افرتاضية) مع تعليمات للمعالجة) VLAN فحوصات االمتثال. عندما فشلت األجهزة يف عمليات التحقق من االمتثال (املسح)، تم نقلها إىل شبكة

 الرشكة أيًضا يف االستفادة من بوابة الخدمة الذاتية للضيوف واليت سمحت لهم باستخدام شبكة واي-فاي أو الشبكة السلكية الضيف من ® ISSQUARED  ساعد فريق
.سياسة االستخدام املقبول) مع مسار تدقيق أسايس لالمتثال ملستخدمي الرشكات والضيوف) AUP خالل تسجيل الخدمة الذاتية. سمح ذلك للرشكة باستخدام

 للرشكة القدرة على مراقبة الشبكة "Fortinet" مراقبة الشبكة واالستجابة اآللية: توفر
 باستمرار. يقوم الحل باستمرار بتقييم املستخدمني واألجهزة عند إرفاقها للتأكد من
 يف تحديد مخاطر "Fortinet" مطابقتها مللف التعريف الصحيح. يمكن أن تساعد
 نقطة النهاية وتنظيم االستجابة تلقائًيا بواسطة "فورتينيت" باإلضافة إىل أدوات
 الجهات الخارجية األخرى. عزز هذا الحل االستجابة لألحداث ويساعد على منع
توفر انتشارها.  قبل  وتخفيفها  وقابلة "Fortinet" التهديدات  واسعة   مجموعة 
 للتخصيص من السياسات لألتمتة اليت يمكن أن تؤدي على الفور إىل تغيريات يف
 التكوين عندما تالحظ الرشكة سلوًكا مستهدًفا، مع االستفادة من نسيج األمن من
Fortinet .

 للرشكة أتمتة عملية الزتويد " Fortinet" التحكم الدينامييك يف الشبكة: أتاحت
األجهزة تحديد  بمجرد  والضيوف.  النهاية  ونقاط  للمستخدمني   والتهيئة 
 األجهزة و / أو املستخدمني "Fortinet" واملستخدمني وتحديد مالمحهم، تضع
 املناسبة للوصول واملوارد الالزمة. يضمن (VLAN) على شبكة محلية ظاهرية
"Fortinet" هوية وسالمة نقاط النهاية من خالل التحقق من تكوينها قبل 
 محاولة االتصال بالشبكة. إذا كان التكوين غري متوافق، فيمكن اآلن عزل الجهاز
 أو تزويده بشبكة محلية ظاهرية محدودة الوصول. تخفف هذه العملية من
.مخاطر األمان وتمنع انتشار الربامج الضارة املحتملة

 الرشكة يف تحديد كل جهاز معروف وغري محدد وملف تعريفه. كما مكّن الحل الرشكة من اكتشاف وتحديد األجهزة اليت ال رأس "Fortinet" رؤية الجهاز عرب الشبكة: ساعدت
 أيًضا رؤية شبكة الرشكة الكتشاف كل جهاز ومستخدم باستخدام أكرث من "Fortinet" لها واملتصلة بالشبكة بدقة باستخدام سلوكيات متعددة وتحليالت معلومات. وفرت
.20 تقنية مختلفة. اآلن وقد تم تنفيذه، يمكن للحل تحديد كل عنرص بناًء على الخصائص واالستجابات املرصودة

 زودت "فورتيناك" الرشكة بالقدرة على التحكم يف الوصول إىل الشبكة وعززت الرؤية.
 لقد كفل الحل الحماية ضد التهديدات اإللكرتونية من خالل تقليل نطاق التهديدات
 وتوفري الرؤية للمسؤولني الذين يمكنهم تتبع األجهزة املتصلة على الشبكة. تتحكم
 "فورتيناك" يف األجهزة السلكية والالسلكية التابعة لجهات خارجية وتقوم بأتمتة
 االستجابات ألحداث الشبكات املتنوعة. ُتبىن سياسات "فورتيناك" على املعايري التالية
 من (أي مستخدم)، وما هو (أي جهاز)، وأين (ما هو املوقع، وبناء املوقع، سلكًيا أم
:السلكًيا) ومىت (الوقت من اليوم). الفوائد اإلضافية مذكورة أدناه

الفوائد الرئيسية



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


