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جيب أن يكون تكامل الربجميات واحللول التقنية واستخدامهما مصحوابً إبجراءات أمنية ذات 
صلة، فاألمن السيرباين صناعة متنامية ابستمرار، تتطوَّر حلماية األفراد واملؤسسات من اهلجمات 
السيربانية. أصبح الذكاء االصطناعي )AI( ببطئ جزءاً ال يتجزأ من األمن السيرباين، ممَّا يساعد 

املؤسسات ذات األحجام والصناعات املختلفة على زايدة كفاءة األمن السيرباين.
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي الصناعة األسرع واألكثر تقدماً يف عملية تبنِّ الذكاء 
االصطناعي، وُتستخدم خوارزميات الذكاء االصطناعي، والتعلُّم اآليل اليوم ألمتتة املهام، ومعاجلة 

البياانت، وحتسي األمن السيرباين، واختاذ القرارات بسرعة مستحيلة بشرايً.
واستناداً لإلحصائيات عرب اإلنرتنت، من املتوقَّع أن ينمو السوق العاملي للذكاء االصطناعي 
ن  إابَّ  )٪23.6( املركب()1(  السنوي  النمو  )معدل   CAGR مبعدَّل  السيرباين  األمن  جمال  يف 
 ،)2()IDC( مليار دوالر، َوْفقاً ملؤسسة البياانت الدولية )2020 إىل 2027، ليصل إىل )46.3
سيصل اإلنفاق العاملي على األمن السيرباين إىل )174.7( مليار دوالر يف عام 2024، مع عدِّ 
1 - معدل النمو السنوي املركب )CAGR(: هو متوسط   معدل منو استثمار ما خالل فرتة زمنية حمددة تفرتض »مضاعفة« 
)إعادة استثمار األرابح يف كل فرتة زمنية خالل تلك الفرتة الزمنية( اليت تسهل كيف ينظر منو الشركة إىل رقم واحد كما لو كان 
النمو قد حدث بصورة مطردة كل عام خالل تلك الفرتة الزمنية، يستخدم معدل النمو السنوي املركب )CAGR( عادًة بوصفه 
ا إحدى الطرائق اليت ميكنك عن طريقها حساب معدَّل  أداة لتقييم أداء األسهم أو االستثمار خالل فرتة زمنية حمددة يف املاضي، إنَّ
منو األسهم أو ميكن لصاحب رأس املال االستثماري تقييم أداء شركة انشئة أنَّه متوسط   مقدار مكاسب االستثمار أو خسارته على 

https://www.almrsal.com/post/1096089  .)أساس سنوي )أو مستوى اعتيادي آخر
اخلاصة  واألحداث  االستشارية  واخلدمات  السوق  ملعلومات  األول  العاملي  املزود  هي   :)IDC( الدولية  البياانت  شركة   -  2
 IDC بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأسواق تكنولوجيا املستهلك، مع أكثر من )1200( حملل يف مجيع أحناء العامل، تقدِّم
خربات عاملية وإقليمية وحملية يف التكنولوجيا والفرص الصناعية واالجتاهات يف أكثر من )110( دولة، يساعد حتليل IDC ورؤيته 
املتخصصي يف جمال تكنولوجيا املعلومات واملديرين التنفيذيي وجمتمع االستثمار على اختاذ قرارات تقنية قائمة على احلقائق وحتقيق 
 International Data يف عام 1964، وهي شركة فرعية مملوكة ابلكامل جملموعة IDC ست أهداف أعماهلم الرئيسة، ُأسِّ

Group )IDG، Inc(، الشركة الرائدة عاملياً يف جمال اإلعالم التكنولوجي وخدمات البياانت والتسويق:
https://www.idc.com/about 
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ألبانا إيسيني *

* مدير أول لتسويق املنتجات يف RSI يف BCEP. وهي مسؤولة عن إجراء أحباث السوق أثناء تطوير املعلومات 
املتعلقة مبعايري OSI وتقدميها.
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خدمات األمن القطاع األكرب واألسرع منواً.
سيؤدِّي هذا النمو إىل زايدة أمهية الذكاء االصطناعي يف األمن السيرباين ومكافحة التهديدات 
األمنية الكربى اليت جيب البحث عنها يف عام 2022، ومع ذلك، فإنَّ االعتماد على هياكل 
ومنصات الذكاء االصطناعي ال خيلو من التحدايت، إذ إنَّ )60٪( من املنظمات اليت أدرجت 

الذكاء االصطناعي يف األمن السيرباين اعرتفت مبخاطره بوصفه األكثر انتشاراً.
تكامل الذكاء االصطناعي يف األمن السيرباين

 يُعدُّ الذكاء االصطناعي أحد األصول احلامسة للمنظمات اليت تستخدم األمتتة من أجل 
زايدة إنتاجية عملياهتا وفعَّاليتها، َوَوْفقاً لشركة IBM، فإنَّ أحد التطبيقات املهمة اليت تستفيد من 
الذكاء االصطناعي أكثر من أي تطبيق آخر اليوم هو أمن البياانت أو األمن السيرباين، مع زايدة 
التحوُّل الرقمي بسرعة، يزداد عدد خروقات البياانت وتطورها. ميكن أن يكون الذكاء االصطناعي 

أداًة قويًة يف احلماية من اهلجمات السيربانية.
الوظائف الرئيسة للذكاء االصطناعي يف األمن السيرباين 

عن  للكشف  أساسية؛  بصورة  االصطناعي  الذكاء  املنظمات  تستخدم  1-الكشف: 
)50٪( من  أكثر من  فإنَّ   ،Capgemini(  )3(( أجرته  لبحث  َوَوْفقاً  السيربانية،  التهديدات 
املؤسَّسات اليت طبقت حلواًل لألمن السيرباين قائمة على الذكاء االصطناعي، تستخدمها ألغراض 
الكشف عن التهديدات، ويرجع ذلك إىل القدرات الفريدة للذكاء االصطناعي لتحديد حركة املرور 

غري املنتظمة عن طريق التعلُّم اآليل أو التعلُّم العميق.
2-التنبُّؤ: يستخدم عدد كبري من املنظمات الذكاء االصطناعي للتنبؤ ابلتهديدات السيربانية، 
يكون ذلك عن طريق مسح البياانت وإجراء تنبؤات بناًء على تدريب النظام، ميكن للمنظمات اليت 
تتبنَّ الذكاء االصطناعي ألغراض التنبؤ -أيضًا- أن تستخدم التكنولوجيا؛ لتحديد نقط الضعف 
Capgemini - 3: هي شركة عاملية رائدة يف الشراكة مع الشركات لتحويل وإدارة أعماهلا عن طريق تسخري قوة التكنولوجيا. 
تسرتشد اجملموعة كل يوم بدفها املتمثل يف إطالق العنان للطاقة البشرية عن طريق التكنولوجيا من أجل مستقبل شامل ومستدام. 
ا منظمة مسؤولة ومتنوعة تضم )300000( عضو يف الفريق فيما يقرب من 50 دولة. بفضل تراثها القوي لـ 50 عاماً وخربهتا  إنَّ
العميقة يف الصناعة، حتظى Capgemini(( ابلثقة من قبل عمالئها لتلبية النطاق الكامل الحتياجات أعماهلم، من اإلسرتاتيجية 
والتصميم إىل العمليات، مدعوماً ابلعامل سريع التطور واملبتكر للسحابة والبياانت والذكاء االصطناعي واالتصال والربجميات واهلندسة 

الرقمية واملنصات. أعلنت اجملموعة يف عام 2020 عن عائدات عاملية بقيمة 16 مليار يورو:
https://ae.linkedin.com/company/capgemini 
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احلرجة، وحتديد أصول وطوبولوجيا)4( الشبكة تلقائياً، وحتسي دفاعات شبكاهتا ابستمرار ضد أي 
هجمات سيربانية حمتملة.

3-االستجابة: تتطور أمناط الذكاء االصطناعي لالستجابة للتهديدات السيربانية ابستمرار، 
الوقت  وإيقافها يف  اهلجمات  االصطناعي؛ الكتشاف  الذكاء  استخدام  اآلن  للمؤسسات  ميكن 
نفسه، وميكنهم أمتتة إنشاء رقعة افرتاضية للتهديد املكتشف أو تطوير آليات محاية جديدة يف الوقت 
االستجابة  وقت  التكاليف وحتسي  على خفض  املنظمات  االصطناعي  الذكاء  يساعد  الفعلي، 
للتهديدات واالستجابة لالنتهاكات، بغض النظر عن األمناط أو األساليب أو اخلصائص احملدَّدة 

اليت ُتستخدم فيها.
حتدايت الذكاء االصطناعي يف األمن السيرباين

أييت تكامل الذكاء االصطناعي يف أنظمة األمن السيرباين مع بعض العوائق والقيود، وأكثرها 
شيوعاً استخدام جمرمي اإلنرتنت للذكاء االصطناعي وحواجز التبن.

  جيعل استخدام الذكاء االصطناعي من قبل جمرمي اإلنرتنت الذكاَء االصطناعي سالحاً 
ذو حدين، ميكن استخدامه بوصفه أداًة وقائية قوية، فضاًل عن آلية هجوم قوية، على اجلانب 
تلتزم  وفاعليتها،  هجماهتم  دقَّة  لزايدة  االصطناعي  الذكاء  استخدام  للمهامجي  ميكن  اهلجومي، 
املنظمات اليت تتبن الذكاء االصطناعي يف أنظمة األمن السيرباين اخلاصة با بلوائح حمددة، واليت 

غالباً ما حتد من نطاق استخدامها. 
يف املقابل، يتمتع جمرمو اإلنرتنت مبساحة لعب غري حمدودة، ممَّا يسهِّل عليهم االستفادة 
من التكنولوجيا ألغراض ضارة، أحد أشهر تقنيات حتليل الربامج اليت يستخدمها املتسلِّلون هو 
اهلدف  املعقدة،  الربامج  األمنية يف  الثغرات  على  للعثور  الغالب  هذا يف  ُيستخدُم  »التشويش«، 
وأخطاء يف  وأعطال،  املؤقت،  املخزن  التسبُّب حبدوث جتاوزات يف  هو  التقنية  هذه  من  الرئيس 

الذاكرة، واستثناءات وكشف نقط ضعف النظام.

4 - »هو أحد فروع علم الرايضيات والذي يهتم بدراسة تراكيب و مكوانت و خصائص مجيع الفضاءات املختلفة، إذ تبقى هذه 
اخلصائص متشابة حتت عمليات التشكيل املتصلة )Smooth Deformations( من دون أن يقوم بعملية متزيق أو يرتك 

فتحات يف االنتقال من أحدمها إىل اآلخر و ابلعكس أيضًا«.
https://www.salmimath.com/2017/12/Topology.html
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يزيد استخدام الذكاء االصطناعي بذه التقنية من دقة اهلجوم وكفاءته، ومن َثَّ خلق هتديد 
التصيُّد  التصيد االحتيايل، ويتميَّز  الذكاء االصطناعي يف هجمات  استخدام  أيضاً  ر، ميكن  مدمِّ
االحتيايل املدعوم ابلذكاء االصطناعي بزايدة سرعة التنُقل يف البياانت احلسَّاسة وتقليل حركة املرور، 
يساعد هذا جمرمي اإلنرتنت يف استخراج املعلومات الضرورية فقط، وجيعل اكتشاف الربامج الضارة 

أصعب.
حواجز التبين

مع األخذ بنظر االعتبار، ميثِّل الذكاء االصطناعي صناعة جديدة، حتتاج املؤسسات إىل 
استثمار قدر كبري من املال والوقت يف قوة احلوسبة والذاكرة ومراكز البياانت؛ لتكون قادرة على 
بناء أنظمة الذكاء االصطناعي وصيانتها، مع ذلك؛ ومع تقدِّم التكنولوجيا، تنخفض التكاليف، 

ممَّا جيعل اخلوادم عالية اجلودة سهلة التناول.
 لقد أصبح دمج الذكاء االصطناعي يف األمن السيرباين أمراً ال غن عنه للمنظمات، ومع 
ذلك فإنَّ العوائق الرئيسة اليت تبطِّئ من اعتماده ونشره هي احلاجة الكتساب املواهب، وتعقيد 
البياانت وتوظيف أدوات الذكاء االصطناعي املناسبة، وفقاً لشركة IBM، فإنَّ أحد أهم عوائق 
نشر الذكاء االصطناعي هو نقص املواهب، إذ أكَّدت حوايل )37٪( من املنظمات صعوبة العثور 
على أشخاص يتمتعون ابملستوى املناسب من اخلربة واملعرفة يف جمال الذكاء االصطناعي، وهذا 
مهم للغاية للمنظمات اليت ابلكاد بدأت يف تبن الذكاء االصطناعي، ومبا خيص املؤسسات اليت 
هي يف مراحل متقدمة من نشر الذكاء االصطناعي، فإنَّ تعقيد البياانت وامتالك جمموعة األدوات 

املناسبة هي العقبات الرئيسة.
مستقبل األمن السيرباين: فجوة متزايدة يف املهارات

حتتاج املنظمة اليت تنفِّذ دفاعات قوية ضد اهلجمات السيربانية إىل قوى عاملة ماهرة وذات 
للطلب الكبري على  خربة يف جمال األمن السيرباين، وهو أمر ليس من السهل العثور عليه؛ نظراً 

األشخاص املاهرين يف هذا اجملال.
املتوقَّع أن ينمو هذا  ويتزايد عدد األفراد املهتمي أبخذ دورات يف األمن السيرباين، ومن 
أنَّ  التأكيد على  من  بدَّ  العرض، وال  بكثري من  أعلى  الطلب  إنَّ  إذ  املستقبل،  أكثر يف  االجتاه 
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اهلجمات السربانية سوف تزداد ابستمرار إذا تركت من دون رقابة، وستصبح أخطر، وميكن منع 
ذلك عن طريق االستثمار الكبري املستمر يف األشخاص املتخصصي بصد هذه اهلجمات، األمر 
الذي ميكن أن يكون عن طريق تعيي خرباء األمن السيرباين أو عن طريق تدريب املوظفي على 

دمج الذكاء االصطناعي يف أنظمة األمن السيرباين)5(.

رابط الدراسة:
https://pecb.com/article/artificial-intelligence-and-
cybersecurity-what-the-future-holds

5- https://pecb.com/article/artificial-intelligence-and-cybersecurity-what-the-
future-holds.


