
 

 

 المباني الذكيةالتحول الرقمي بقطاع تعزيز ل تقنيةابتكارات  5 طرحت سيسكو

 

 حديثةابتكارات  5عن  ، الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا،كشفت شركة سيسكو العالمية:  2017مارس  -القاهرة

 ت التحول الرقمي.تعزيز مفهوم المباني الذكية باعتباره أحد أبرز عالماالمؤسسات والدول من شأنها مساعدة 

إدخال رؤية الشركات وتحفيزهم على إتاحة مزايا جديدة للعمالء، بجانب تغيير على وتعتمد منظومة التحول الرقمي 

 تعتمد على التكنولوجيا فائقة التطور. تجارية مبتكرةنماذج 

أو مؤسسة تعليمية أو شفى مست ، أورض فضاءأمتجر بيع بالتجزئة، أو سواء كانت أشكالها على اختالف المباني وتعد 

 لهذا التحول الرقمي. ساسحجر األ ،مكان عمل خاص جًدا

 برات وتحسين الكفاءة في مبانيها، فمعالتكنولوجي لتقديم الخ ندماجومن هذا المنطلق، يبحث أصحاب المباني عن اال

 .داخل المباني فإنها تصبح معقدة على نحو متزايد االتصالمعدات عدد الشبكات و

لة مثل اإلضاءة والتكييف وأنظمة التوصيل والتشغيل المتوافق ألنظمة البناء المعزوجعل عملية  نجحنا في  وأذا

نظام تعتمد على بطاقات الهوية واألمن والدوائر التلفزيونية المغلقة وأجهزة االستشعار والمعدات السمعية والبصرية، 

إن أنظمة ومعدات البناء التي تتواجد اليوم بحاجة  ،لرقمي للمبانيلتحول افإننا نكون قد نجحنا في عملية اواحد متقارب 

إلى العمل مًعا بسالسة وكفاءة لتلبية احتياجات أصحاب المباني وساكنيها، وهو األمر الذي يتطلب اتباع نهج شامل 

 لدمج التكنولوجيات الجديدة.

 وهي:ابتكارات إلى السوق لتسريع التحول الرقمي للمباني  5سيسكو تطرح و

  عبارة عن : التقاربSwitch  يساعد على تقريب عناوين الـIP مثل المباني التشغيل البيني ألنظمة دعم و

 .CoAPالمراقبة عبر بروتوكول بجانب اإلضاءة والتكييف وأنظمة بطافات الهوية، 

  تحليالت التي تم ، والالتأمينوويتيح ذلك عمليات الميكنة،  : ذكيةلمباني الإلى االرقمية سيسكو شبكة مّد

، والتجهيز التلقائي والمراقبة واكتشاف يتيح تسريع وتيرة االستجابةمما  IoTتقديمهم للمباني الرقمية ألجهزة 

لمجرد اإلنارة فقط إلضاءة وحدات امعلومات التهديد والتخفيف من آثارها. على سبيل المثال، يمكن استخدام 

 .في باقي وحدات الشبكة للتحكموليس 

 تقنية UPOE وات بتقديم ضعف  60حيث تسمح وحدة سيسكو للتحكم في الطاقة بقدرة  : السريعة والمستمرة

تشغيل سريع  ، كذلك تتيحضاءةاإلتركيبات ل سطوع أعلى منح درجةوبالتالي +، PoE طاقة التيار لكل منفذ

مرة أخرى في  في تشغيل األضواء ساعد ي UPOE إن ،تقنية المستمرةعن طريق ال طاقةللوبدون توقف 

 انقطاع التيار الكهربائي. بمجردثوان  5غضون 

 ـ هذا هو ال :  التثبيت الذكي البسيطSwitch  المرتبط بتطبيق الهاتف المزود بتقنية البلوتوث من نوعه األول

حيث يمكن ألي موظف من ، التثبيتخالل ستخدام السهولة ا، والذي يتيح iOSسواء لنظام أندرويد أو 

 المعلومات تثبيته.تكنولوجيا 

 لعمالء.خالية من الضوضاء لفإنه يتيح تجربة ممتازة  :التصميم بدون مروحة 

 

يمن الجوهري مدير عام سيسكو مصر: "إن تطويع التكنولوجيا يمكننا من التغلب أالمهندس وفي هذا السياق، يقول 

مليار شيء  500سيكون هناك اكثر من  2020نواجهها اليوم، خاصة وأنه بحلول عام  يعلى الكثير من التحديات الت



 

 

نفاق العالمي على جيجابايت، عالوة على أن اإل 5200وسيصبح نصيب كل فرد في العالم  ،نترنتمتصل بشبكة اإل

 تريليون دوالر". 2.1تكنولوجيا المعلومات سيفوق 

ى بناء الجيل القادم من وتعتمد رؤيتنا عل ،لها بصمة رائدة في مجال ابتكار الشبكة سيسكو: "شركة قائالأضاف 

وهي خطوة جديدة تستهدف المباني الرقمية من  سيسكو،المباني الذي نعلن من أجله سلسلة األبنية الرقمية من شركة 

المباني  ميكنةالجيل التالي، والغرض األول من هذه الصناعة هو التبديل األمثل النخفاض الجهد، والتوصيل و

وأن سلسلة المباني الرقمية سوف تساعد بشكل كبير على نشر األمان المتكامل وتحويلها إلى مباني ذكية، خاصة 

 وخفض التكلفة اإلجمالية ".

 المباني الذكيةنحن متحمسون جدا للفرص الجديدة التي يمكن أن نقدمها لعمالئنا في مجال وأكد الجوهري: "

 ." منتجات والحلولمن خالل نظامنا البيئي المتقارب من الشركاء وال المقامةوالمشاريع 


