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 فھم االستخبارات –موجز خاص بأصحاب المصلحة 
 

تتبع المؤسسات مفاھیم غیر دقیقة لتھدیدات االستخبارات ما یؤدي إلى ضعف فھم برامج تھدیدات االستخبارات في الفضاء اإللكتروني. 
والتي تروج للمفھوم الخاطئ أن استخبارات تعمل الشركات على توصیل مفاھیم بشأن استخبارات التھدیدات تدعم العروض الخاصة بھم 

 التھدیدات تحل الكثیر من المشاكل األمنیة.
 

القیاسیة لالستخبارات. تدعم العدید من  مھنیةاستخبارات التھدیدات في الفضاء اإللكتروني التي بنیت على قاعدة غیر مدعومة من ال
 أصحاب المصلحة یحملون توقعات ال تمت للواقع بصلة بناءً على ما ینفقونھ.   البرامج جزًء صغیراً من االحتیاجات االستخباراتیة إال أن 

 
تتحسن قدرات أمن المعلومات بصورة ضئیلة مع االرتفاع الباھظ في النفقات كما أن تحسن الوضع األمني محدود باكتشافات ما بعد 

حقة لیس إجراءً وقائیاً عندما تحدث عملیة المالحقة داخل محیط معرفة الحقائق التي یتم التعریف بھا كإجراءات وقائیة. االكتشاف والمال
 مؤسستك. 

 
عملیات الشراء المستمرة ألدوات "استخبارات التھدیدات بناءً على فرضیة الرؤیة واالكتشاف واالعتقال تضمن حدوث تحسن بطيء 

یات التكنولوجیة والمشاكل التاریخیة ألمن المعلومات و"عدم التوسع في البیانات". صناعة برامج االستخبارات تركز على تكرار اإلمكان
-Mوإنما تستخدم  M-16عندما كانت برامج مكافحة الفیروسات والجدران الناریة تمثل صلب البرامج األمنیة. فأنت ال تبني جیشاً حول 

 كأداة في الھجوم والدفاع. 16

 
 

جزء من الثانیة ما یدل على حدوث عملیة  0.36ملیون نتیجة في  11عند إجراء بحث عام حول "استخبارات التھدیدات" نحصل على 
انتشار وترویج متعمدة للمصطلح بھدف تحقیق أرباح. تستخدم شركات المعلومات وأمن الفضاء اإللكتروني ومؤسسات التدریب 

 والشركات األخرى المصطلح بشكل متكرر حتى أنھ فقد معناه الحقیقي. 
ح كما لو كانت االستخبارات شيء متاح ویسھل الحصول علیھ مثل الحصول على الثمار من األشجار.تستخدم معظم الشركات المصطل  

 تباع المنتجات على أمل توقع أن استخبارات التھدیدات ھي العالج الحاسم الذي سعى إلیھ كبار ضباط ومسئولي أمن المعلومات.
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الشائعة التي تتغیر كل عام. تبني  والعبارات الرنانةھذه تسمیة مغلوطة بشكل عام ومتكررة عند تكرار صیاغة واستخدام الكلمات 
الشركات أعواماً من القدرات واإلمكانیات بناءً على الكلمات االصطالحیة التي كانت مستخدمة في الماضي، والتي لم یعرف أي شخص 

حد ھذه الكلمات الرنانة ھو مصطلح استخبارات التھدیدات. لھذا فقد أمضینا الكثیر من الوقت في تعریف أنھا موجودة بالفعل. أ
   مصطلحات البیانات والمعلومات واالستخبارات.  

 
عھا ما استخبارات التھدیدات ھي فرع من االستخبارات. تتعھد استخبارات التھدیدات بكمیة محددة من البیانات والمعلومات التي یتم جم

 یؤدي إلى صناعة االستخبارات ثم الجمع بینھا وبین التھدیدات التنظیمیة.
 ال تشمل استخبارات التھدیدات البیانات الصحیحة بشكل دائم. في كثیر من األحیان تكون البیانات تكتیكیة وفنیة في طبیعتھا وتترك فجوات

 المتأصل في التقنیات التي یتم من خاللھا جمعھا وفلترتھا. وفي النھایة فإن. في أحیان أخرى یتم نشر البیانات من خالل االنحیاز ھائلة
.مھنیةھذه البیانات تفتقر إلى النطاق والعمق واالتساع وھي فقیرة فیما یتعلق بال  

یة وأبحاث تشمل األنماط األخرى من تقاریر االستخبارات التي نادراً ما یتم تغطیتھا في المؤسسات االستخبارات األساسیة واألول
االستخبارات واالستخبارات التنافسیة والتقدیریة. استخبارات التحذیر التقلیدیة ھي ما یطلق علیھ مجال أمن المعلومات مصطلح 

  استخبارات التھدیدات. 

 

؟مھنیةما ھي ال  
بسوء الفھم لمفھوم المعلومات مع األسف معظم ما یتم إنتاجھ في أغلب األحوال ھو بیانات وفي أحسن األحوال معلومات. وھذا یبدأ 

مقارنة بمفھوم البیانات خالفاً ألعمال االستخبارات التقلیدیة. ھذا المصطلح جزء رئیسي من عملیة المبیعات متجاھالً صعوبة عملیة 
 صناعة االستخبارات مع تقدیم وعرض البیانات والمعلومات كاستخبارات تكفي للتدخل. 

  
ب بذل الجھد في تجمیع البیانات واالنتباه للتفاصیل عند صیاغة طرق وأسالیب منھجیة والوعي بالتفكیر صناعة االستخبارات عملیة تتطل

. مھنیةالحرج واالنحیاز المعرفي واستخدام طرق تحلیلیة والصبر والمثابرة المصاحب لعملیة خلق المعرفة. وھذه العملیة تسمى ال
اسم وموقع األعداء فھما عناصر بیانات.مؤشرات الموازنة بین المصطلحات ھي بیانات. أما   

 
االستخبارات عسكریة في طبیعتھا ووظیفتھا. وھذا غیر  مھنیةكونھا استخبارات عسكریة. یعتقد الكثیرون أن  مھنیةدعونا ال نخلط بین ال

 حقیقي.
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عبر سنوات من المحاوالت واألخطاء االستخبارات التي أتحدث عنھا إلى إمكانیات مجتمع االستخبارات التي اكتسبھا  مھنیةتعود جذور 
المخابرات یمكن المؤسسات من رؤیة ما وراء المفھوم المحدود وھو مفھوم "الرؤیة  مھنیةوالمغالطات واالنتصارات. استخدام 

 " بینما تتطور إلى جمع وتحلیل البیانات وصناعة االستخبارات المستخدمة في منع أعمال األعداء وفي بعضواالستكشاف والقبض
  ھي إطار العمل المحدد الذي ینبغي أن تقوم علیھ البرامج العسكریة وغیر العسكریة. مھنیةاألحیان التنبؤ بھا. كما أن ال

 
تتعلق العدید من المغالطات التي نواجھھا كمحترفین في مجال أمن الفضاء اإللكتروني باالفتقار إلى فھم المھارات الالزمة لكي تصبح 

االستخبارات. وھذان الشیئان لیس حكراً على ذلك. مراكز العملیات األمنیة ال ینتشر فیھا محترفي االستخبارات. ألنھم محترف في مجال 
 غیر مسلحین بالمھارات التحلیلیة في مجال االستخبارات.

للوقت بصفة عامة. ھذا االستنتاج في الواقع یجد العدید من أخصائیي أمن الفضاء اإللكتروني أن ھذه المھنة مھنة بغیضة وتعد مضیعة 
 قائم على العدید من المشاركات من محترفي أمن الفضاء اإللكتروني من جمیع أنحاء العالم.

عندما نذھب لمواقع الشركات للمساعدة في صناعة برنامج استخباراتي، فأننا نواجھ على الفور بمقاومة إذا كان التركیز على األنشطة 
لمعدل المنخفض. كما أن الكثیرین لیس لدیھم أدنى فكرة وملمین بشكل جید بالحاجة إلى صناعة برنامج استخباراتي التقنیة والفنیة ذات ا

من أعلى مستوى ألقل مستوى على عكس البرامج التقنیة التي تركز على المستویات من األدنى ألعلى. ولم یحصل الكثیرون على جید. 
االستخبارات. محللو االستخبارات على أرض الواقع یخضعون لتدریبات شاقة منظمة  مھنیةو تدریب في مجال التحلیل االستخباراتي أ

التحلیل االستخباراتي. الوظیفة األساسیة ألي مؤسسة استخباراتیة. ألنھم یتعلمون كیفیة التفكیر وكتابة  مھنیةومركزة متخصصة في 
 ستخباراتیة المعادیة ومفھوم اإلنكار والخداع والتحلیل ومھارات التحذیر.ملخصات. فھم یدرسون األدوات التحلیلیة ومشاكل العملیات اال

 
المغالطة األخرى ھي أن جنود االستخبارات العسكریة السابقین والعاملین بوكالة األمن الوطني على درجة عالیة من المھارة في المھنة. 

في مجال االستخبارات ولكن الدورات الدراسیة تركز على غني عن القول أنھم لیسوا مؤھلین أو لم یحصلوا على دورات دراسیة 
 العملیات الفعلیة والعملیات العسكریة.

فقط في المھام واالشتراطات االستخباراتیة. تدرب وكالة األمن الوطني جامعي المعلومات على جمع  ھذا النوع من المحترفین متخصص
ولن یلتقي االثنان أبداً. لدینا معرفة مباشرة بھذه الطرق. یھدف ھذا  لب األحوال،المعلومات ومحللي البیانات على تحلیل البیانات في أغ

 البروتوكول إلى تصنیف وفصل المھام كأولویة قصوى على حساب استمرار بذل الجھد والفھم.
ات. سواء كان النمط یعتمد على الھدف ھنا ھو اإلشارة إلى أن مھاراتھم مركزة جداً في العدید من المجاالت المختلفة المرتبطة باالستخبار

لم اإلشارات أو العامل البشري. ال تشمل الطرق نطاق االستخبارات التقلیدیة الشامل من البدایة حتى النھایة. ما وجدناه ھو أن درجة التأق
ة على التأقلم والتكیف من أخصائیي أمن الفضاء اإللكتروني. بصفة عامة فإن القدر مھنیةلدیھم سریعة جداً وأن فھمھم للنموذج أكثر 

ال تناسب ھؤالء الرجال والنساء بسبب خلفیاتھم. مھنیةواستخدام نموذج ال  

 األزمات الیومیة 
والتعامل مع المشاكل الیومیة. واالجتماعات نحن نمضي عدد ساعات ال حصر لھ في إعداد التقاریر الیومیة، واالستجابة للحوادث الیومیة 

ا إرسال العدید من البیانات وھذه العملیة یطلق علیھا الكثیرین أعمال استخباراتیة. ھذه األعمال في أغلب الصباحیة ونحن واقفین تلیھ
األحوال أعماالً استخباراتیة ولكنھا أخباراً یومیة. ونحن نصدر تقاریر مسلسلة وفي كل یوم نقدم تقریر عن التھدیدات، وفي كل أسبوع 

ت، وفي كل شھر نقدم تقریر شھري مجمع لكل أسبوع عن التھدیدات وھكذا.  نقدم تقریر أسبوعي مجمع عن التھدیدا  
 

ال نقضي الكثیر من الوقت في جمع البیانات الحالیة ومكافحة المشاكل الیومیة وال نصل على اإلطالق للمرحلة التي یمكننا فیھا القیام بأعم
المغالطة فیما نقوم یھ من عملیات تضمن أننا لن نمتلك القدرة على  ذات طبیعة استخباراتیة. وھذا ینعكس على النفس بصورة كبیرة. ھذه

 اجلة.اإلطالق لتحلیل البیانات بناءً على الحصاد التاریخي. جمیع البیانات التي یتم جمعھا ھي بیانات حالیة. والحاجة لھذه البیانات حاجة ع
وبالطبع ھناك حاجة للموازنة بین التحلیل طویل األمد والتقاریر  البعید.وال یتم ترتیب البیانات بطریقة تسھم في سھولة تحلیلھا على المدى 

قصیرة األمد. المغالطة ھنا ھي أنھ یتم توصیل التقاریر قصیرة األمد على أنھا نتاج تحلیل استخباراتي بینما ھي في معظم األحوال 
 استعادة للبیانات مفتوحة المصدر وتقاریر الشركات المتاحة بالفعل.

 لطات التي تخلق تصدعات المغا
كما ناقشنا سابقاً فإننا نعتقد أن مغالطات مجال االستخبارات نابعة من االفتقار إلى قاموس مصطلحات متفق علیھ وتصنیف وفھم عام 

 شامل لماھیة االستخبارات. 
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وھذا ألن الكثیرین ینظرون إلى االستخبارات من منظور أنھا أداة كما ھو الحال مع الشركات التي تبیع المنتجات. كما أن قبول شركات 
كما ینظر إلى تقاریر الشركات على أنھا ذات قیمة الصناعة في المجاالت المختلفة لحلول الشركات من أجل تقدیم استخبارات فعلیة 

 قق من المصدر أو الروایة. أساسیة بدون التح
یسھم وضع المؤسسات ألعمال االستخبارات في إطار أمن المعلومات والتعامل مع الحوادث مرات عدیدة وأیضاً الفھم غیر الدقیق لماھیة 

یسھم في مھنة ومجال االستخبارات وعدم قدرة المؤسسات على النظر لما وراء اإلجراءات الوقائیة في مجال أمن المعلومات كل ذلك 
 المشكلة. نحن نعي أن ھذه المغالطات ینظر إلیھا على أنھا ال تقتصر على مجال وتخلق ثغرات متأصلة في البرامج األمنیة لدینا.  

 الفرص والمقترحات 
 تغییر السلوكیات 

  ما الذي یمكن القیام بھ لعالج مسار المغالطات التي نواصل اختیار إتباعھا؟
 

على  C-Suite(بدون تحدید أولویة محددة) یجب علینا تثقیف الجمیع في مجال تقنیة المعلومات وأمن المعلومات ومجموعة برامج  ،أوالً 
 یبنى علیھ ما نرغب في توصیلھ.أساس التصنیف القیاسي لالستخبارات. ھذا یوفر فھماً مشتركاً وقاموس مصطلحات 

 
 ً ركة من الشركات على أنھ لیس أكثر من مجرد مصدر آخر للبیانات. البیانات التي یجب تقییمھا یجب علینا التعامل مع تقریر كل ش ،ثانیا

 NATO Admiraltyوالتأكد من مصداقیتھا وموثوقیتھا ومدى ارتباطھا باألمر. للقیام بذلك یمكننا استخدام الكود األدمیرالي لحلف الناتو (
Codeات ومصداقیة المعلومات التي توفرھا ھذه المصادر.) لمساعدة المؤسسات على تقییم مصادر البیان 

وتقییم تقریر كل شركة من الشركات باستخدام طریقة األكواد مع توثیق سھولة استخالص البیانات ومدى ارتباطھا بالمشاكل التنظیمیة 
وقیمتھا في حل المشاكل األمنیة لدیك. لدیك، وطبیعة االستخبارات (استخبارات استراتیجیة، أو استخبارات عملیات أو تكتیكیة أو فنیة)، 

 .6إلى  1ومن  Fحتى  Aھذه العملیة ولكن لیست لدیھم الطرق الرئیسیة للتقییم من أجل دعم اختیاراتھم من  TIPsوقد بدأت العدید من 
 

 ً البدء في زیادة وتوسیع وظائف برنامجك االستخباراتي. وتعلم طرق إخفاء الھویة وجمع البیانات مفتوحة المصدر، وإدارة عملیة  ،ثالثا
 تجمیع البیانات والتخطیط وإدارة إنتاج وظائف االستخبارات وتحلیل وكتابة ونشر تقاریر تحلیل كل ذلك یضیف قیمة وقتیة لمؤسستك.    

رات لیست ھي نفس طریقة التعامل مع الحوادث أو أحد المكونات الرئیسیة لمراكز العملیات األمنیة. ھذه المھارات إدراك أن االستخبا
ممیزة وفریدة من نوعھا ویجب مشاركتھا إال أن حصرھا في ھذه المجاالت خطأ. وقد واجھنا ذلك منذ سنوات (وما زلنا نواجھھ) إدراج 

لومات والتعامل معھ على أنھ مشكلة تقنیة وفنیة فقط. ینبغي علینا إال نرتكب نفس الخطأ مع أمن المعلومات تحت مجال تقنیة المع
 االستخبارات. وظائف االستخبارات تحتاج إلى دخول مباشر من أصحاب المصلحة في المؤسسة. 
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 ً الخاص باألعداء من أجل  TTPsستخدام خلق عملیات قیاسیة للسعي وراء األعمال الضارة داخل بیئة تقنیة المعلومات لدیك. ا ،رابعا
توجیھ ھجمات "المالحقة واالستكشاف" مع فھم أن لھا إمكانیات عظیمة، ولیس وظیفة استباقیة. ألنھم بالفعل داخل الشرك ویجب التخلص 

 منھم. یجب على المؤسسات القیام بذلك من أجل التطھیر الجید.
 

 ً میة لمؤسستك من أجل جمع البیانات مفتوحة المصدر بانتظام. كما ذكرنا في النقطة تطویر طرق داخل نموذج المخاطر التنظی ،خامسا
ثالثاً أعاله یجب علینا تحسین ھذه الوظیفة لكي نتمكن من جمع البیانات والمعلومات وتطویر االستخبارات المرتبطة بأصحاب المصلحة 

وأصولھا مع التركیز على جمیع بات المعلومات وترتیب أولویاتھا أو المؤسسة. والتمسك بأولویات متطلبات االستخبارات وإیجاد متطل
مصادر البیانات بما في ذلك جمع البیانات مفتوحة المصدر. ووضع طرق إلدارة المھام التي توجھ األھداف من أجل جمع البیانات بحیث 

 ال یتم اكتشاف من قام بجمعھا. 
 

راكات توفر بیانات ومعلومات عامة ونوعیة. بشكل دوري االستخبارات جزء من وضع ملحوظة بأن العدید من الشركات التي تقدم اشت
التقاریر. وفي بعض األحیان تدخل في ھذه التقاریر أشیاء لھا عالقة بمؤسستك. في أغلب األحوال یتم عمل ھذه التقاریر مرة واحدة 

 المرسل إلیھا.وتوزیعھا بالعدید من الصیغ التي تحتاج إلى كتابتھا بطریقة تناسب الجھة 
 

إلحداث تغییر في المجال یجب العمل مع الشركات. وطلب تقییمات ذات مصداقیة للمصادر والحصول على ھذه التقییمات والتقاریر 
 بمستویات ثقة وشرح الطرق التحلیلیة والسیر الذاتیة لفریق العمل معك الذین یعملون بعقود.

 
 .لمحاكاتھإلحداث التغییر یجب أن نصبح نحن النموذج الذي یسعى الجمیع 
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 ً خلق مثال ألعدائك ولقدراتھم یرتكز على الھدف. زیادة جمعك للمعلومات لیشمل مجاالت متعلقة بأعدائك. الطریقة الوحیدة للفھم  ،سادسا
الشامل لما یھدد مؤسستك ھي الفھم التام للعدو ودوافعھ ومؤھالتھ وإمكانیاتھ ومھاراتھ. وإال سوف تستمر المؤسسات في لعب مباریات 

 الدفاع وال تعبرون مطلقاً خط منتصف الملعب. وھي وصفة لخسارة مضمونة.كرة سلة ترتكز على 
 
سابعاً، اكتب تقریر تحلیل استخباراتي موجز. ألن أصحاب المصلحة لیس لدیھم الكثیر من الوقت. وھذا یجعلھم یقفزون على اإلجابات ما 

 لتحلیلي االستخباراتي.یضمن الفشل التام. استخدم األدلة المتوفرة لمساعدتك في كتابة تقریرك ا
 

ثامناً، ضع خطة إستراتیجیة یلیھا خطة برنامج لالستخبارات في مؤسستك. حدد طبیعتھا وما لیس فیھا. ضع رؤیة ومھمة بجانب المبادئ 
فقة واتبع األساسیة. قم بتطویر مجموعة من األھداف لھا ثالث أو أربع غایات كل منھا یحدد كیفیة تحقیق ھذه األھداف. احصل على الموا

 الخطط.
 

ال تعرض خدماتك. استمع إلى موجز ملخص وتعرف على أصحاب المصلحة لدیك. ال تستمع لمن یقومون بإعداد ردود. اجمع تاسعاً، 
ھذه المعلومة وعد بھا إلى مؤسستك لكي تساعد في االرتقاء ببرنامجك. ربما تعتقد أنك تعرف شركتك لكن معرفة أستاذك یضمن لك 

 متیاز.التفوق واال
 

عاشراً، أتح لمؤسستك الوقت من أجل تنفیذ مھم استخباراتیة. حدد ما ھو المھم لمؤسستك وما ھو اإلطار الزمني لتنفیذه. ضع مجموعة 
 دروس تعلیمیة مؤسسیة كعملیة لتطویر وتحسین أداء ولیس للتقییم وإلقاء اللوم. أتح لمؤسستك االستخباراتیة الوقت لكي تتعلم.

في المراحل األولیة شيء متوقع. فقط ال یجب عدم ارتكاب نفس األخطاء مراراً وتكراراً. امنح مؤسستك االستخباراتیة  ارتكاب أخطاء
وإبالغھم باإلمكانیات. حدد أھدافاً وغایات عملیة یمكن تحقیقھا. السلطة التخاذ القرارات والوصول ألصحاب المصلحة لمعرفة متطلباتھم 

 اعة وظیفة قد یؤدي إلى حاالت فشل ال داعي لھا. توسیع ھذه األھداف عند صن
القیادة والمستوى المناسب من القیادة مطلوبان من أجل إدارة قطاع المحللین. حدد المستوى المناسب لمؤسستك. عند إضافتك لوظائف 

ض الواقع مجموعة العمل القیادیة استخباراتیة إلحدى المؤسسات التي لم تكن بھا ھذه الوظیفة على اإلطالق، تحكم في توقعاتك. على أر
 المدربة والمؤھلة جیداً والمعدة جیداً یمكن أن تضیف قیمة لمؤسستك.

 
وأخیراً رغم أن ھذا البرنامج برنامج غیر قاصر على مؤسسة بعینھا یجب علیك إعداد مؤسستك للخطوات التالیة. استخدم نموذج 

Treadstone 71  الناضج الستخبارات الفضاء اإللكتروني الذي سیصدر في القریب العاجل. تتضمن ھذه الخطوات التالیة االستخبارات
النظر إلیھا في الوقت الحالي على أنھا مجال شدید الخطورة لمؤسساتك، إال أن اعتقادي أننا سوف نقوم  المعادیة التي على الرغم من

بالفعل بتطویر بعض المبادئ األساسیة المرتبطة بھذه المھنة. في الواقع تستخدم العدید من المؤسسات بالفعل طرق مرتبطة باالستخبارات 
 المعادیة على المستویین الخامل والنشط.
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عام الماضیة، ما زالت استخبارات الفضاء اإللكتروني في  20 – 15تماماً مثل القصور الذي حدث في أمن المعلومات على مدار 
مراحلھا األولى وغیر مفھومة. لدینا الكثیر من المغالطات والتعریفات غیر الدقیقة واالستخدام الخاطئ للمصطلحات. یجب عدم الخلط بین 

زة. الطریقة الوحیدة لتغییر المشاكل المتأصلة في مجال االستخبارات وبین مجال األمن ویجب أال تشوش علیھ التقاریر الضعیفة والمتحی
االستخبارات في الوقت الحالي ھي قیادة التغییر على المستوى الداخلي مع إجبار السوق على التحول. أدرك عالم االستخبارات ھذا منذ 

 سنوات عدیدة مضت وسعى جاھداً من أجل خلق "مھنة التحلیل االستخباراتي."
 

العمل االستخباراتي ھو المعیار األساسي للتخطیط االستخباراتي وصناعة البرامج وینبغي أن یكون ھو المعیار یمكن أن یكون إطار 
األساسي لذلك. وضع االستخبارات داخل مؤسسة تركز على الدفاع على أساس الفرز والعالج تضمن فاعلیة برنامج المشاھدة 

 رامج الخبیثة واألعداء خارج بیئة عملك.واالستكشاف والقبض. وھو البرنامج الذي لن یبعد الب
یمكن أن یكون إطار عمل االستخبارات ھو المعیار األساسي للتخطیط االستخباراتي وصناعة البرامج. وینبغي أن یكون كذلك. وضع 

 االستخبارات داخل مؤسسة ترتكز 
 

  SOCإیجابیات وسلبیات وضع المخابرات داخل مؤسسات 
 

 – اإلیجابیات 
  TIPع المشاكل الحالیة مع تطبیق واستخدام التعامل م •
 وإدارة اإلشارات IoCاستخدام إشارات  •
 الخاصة بالمالحقة واالستكشاف IoCsمراجعة سریعة لـ  •
 مراجعة إیجابیة خاطئة ومسح •
 مراجعة مصداقیة وموثوقیة تقاریر الشركات واحتماالت التداخل بینھا •
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 الحوادث من خالل التجارب والحلولترتبط بصورة مباشرة بالتعامل مع  •
 IoCتحدید التغیرات في إمكانیات وأھداف  •
 TTPsعمل ملفات لألعداء و  •
 العمل مباشرة مع المسئولین عن الھندسة العكسیة / تشریح البرامج الخبیثة من أجل التحالیل الفنیة •
 عمل تقاریر فنیة •
 الفنیة المناسبة TIPخطوات وإجراءات  •

 
  – السلبیات 
 نظر تقنیة خالصة بدون التوعیة بالمجال أو النشاط وجھة •
  التعامل المحدود مع أعضاء الفریق األمني اآلخرین •
  TTPمع بعض أنشطة  IoCsفقط مع  TIPاستخدام  •
 منھج رأسي من أعلى ألسفل لالستخبارات التقنیة / التكتیكیة –معرفة محدودة بحمالت األعداء  •
 للمؤسسة والتوعیة بالموقفمعرفة محدودة بسطح الھجوم الشامل  •
 تقاریر محدودة حول النشاط أو المجال والقیادة التنظیمیة •

o  التقاریر ذات طبیعة فنیة وغیر مرتبطة بمشاكل النشاط أو المجال 
 القدرات االستخباراتیة ال تنمو مع زیادة االحتیاجات والمتطلبات •
 احتماالت نمو النشاط محدودة •
 فقط على المشاكل الفنیة أو التقنیةالتحلیل غیر ناضج ویركز  •
 عدم وجود وقت للتحلیل نظراً لكثرة الحوادث •
 التحلیل غیر استراتیجي •
 جمع محدود للمعلومات المستھدفة لالستخبارات مفتوحة المصدر وألعداء مؤسستك أو عدم جمع أي معلومات على اإلطالق •

o  (معلومات الشركات ذات طبیعة خدمات مالیة) 
 االستخبارات األعمال أو النشاط واالستخبارات المنافسةال تتوافق مع  •
 وعي محدود أو عدم وعي على اإلطالق بالمنتجات والخدمات الجدیدة لمؤسستك (بعد معرفة الحقائق)  •
 لیست استباقیة أو وقائیة –جمیع األنشطة بعد معرفة الحقائق (المشاھدة واالكتشاف والقبض)  •

o IoCs ي بیئة مؤسستكالتي تم اكتشافھا بالفعل ف 
 المنحصر على المشاكل الفنیة والتقنیة والتشغیلیة TIPاستخدام  •

o  انخفاض النسبة المئویة لفاعلیة استخدامTIP 
  تجاھل الممیزات والوظائف التي ال تركز علىSOC   

 مشاركة محدودة على المستوى التجاري •
o  القائمة على اكتشافات ما بعد معرفة الحقائقتتضمن المشاركة البیانات الفنیة والتقنیة والتكتیكیة 
o  ھذا النموذج مبني على نموذج فاشل كان یستخدم بكثرة في العملیات البولیسیة من المشاھدة واالكتشاف والقبض

 الذي ثبت فشلھ (عبر سنوات من االختراق وفقد البیانات)
o  سلسلةThe Lockheed Martin kill مبنیة على طریقة المشاھدة واالكتشاف والقبض 
o  نموذجThe Mitre ATT&CK مبني على معلومات ما بعد معرفة الحقائق 

 كالھما ضروري ولكنھما مكونات للنموذج الفاشل 
 

 ع.تشمل االستخبارات الحاجة للرؤیة واالستكشاف والقبض ولكنھا تخدم المؤسسة بشكل أفضل عند استخدامھا في التنبؤ والمن
یجب توسیع نطاق وظائف المخابرات في كافة أنحاء المؤسسات وتضمینھا في كافة المجاالت، مع قیادتھا من أعلى المستویات ألدناھا 

 المرتبطة بالمجال. ال تصنع برنامجك بناءً على أداة ما. مھنیةبناءً على ال
Treadstone 71   
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