
التنفيذي التحديالملخص 
مطار أثينا الدولي )AIA( هو أكبر مطار في اليونان، وُيعد واحًدا من أهم محاور الطيران في أوروبا. فهو يعمل في شكل 

شراكة خاصة-عامة، ويمكنه إدارة أكثر من 16 مليون مسافر و100000 طن من الحقائب وأكثر من 200000 رحلة كل 
عام. في عام 2010، بلغ إجمالي عائد هذه العمليات 400 مليون يورو.

 ومثله مثل جميع المطارات، فإن مطار أثينا الدولي يتطلع إلى تحسين مستويات الحماية واألمان والخدمة والسعة. 
إن الهدف النهائي هو تنمية حصة السوق من شركات الطيران وزيادة أعداد المسافرين والدفع بالعائد التجاري وتحسين 

مستوى اإلنتاجية، من خالل توفير خدمات فعالة ومنخفضة التكلفة لشركات الطيران وتطوير العروض بحيث تلبي 
احتياجات الوكاالت وتوفير تجربة مرضية للغاية لتطلعات المسافرين.

 "إن عمالءنا، سواًء كانوا رجال أعمال أو سائحين يسعون لالستمتاع بالعطالت أو عائالت وأصدقاء متزاورين 
أو موظفي استقبال أو عمال بالمطار، يتوقعون أفضل تجربة على اإلطالق،" جاء ذلك على لسان ليونيداز دارافيليز 

 Leonidas Daravelis، مدير وحدة أعمال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، مطار أثينا الدولي. 
"كنتيجة لذلك، أصبحت تقنية المعلومات مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بجميع نواحي عمليات المطار."

إن منهج مطار أثينا الدولي هو استخدام شبكة Cisco® IP كنظام أساسي لتوفير البنية األساسية المثالية لالستخدام الشائع 
لمعظم وظائف المطار: بدًءا من إدارة المباني ومدرج المطار والنقل على األرض والمناولة ومروًرا بعمليات المسافرين 

والتأمين وخدمات البيع بالتجزئة وانتهاًء باتصاالت األعمال.

تعمل شبكة مباني المطار بالتوازي مع شبكة ®Cisco Aironet المحلية الالسلكية )WLAN(، وتوفران للموظفين داخل 
المباني الطرفية إمكانية الوصول إلى األشخاص والمعلومات واألدوات. تمثل الشبكة المحلية الالسلكية )WLAN( أيًضا 

نقطة اتصال سريع Wi-Fi للمسافرين الذين ينتظرون الستخدام خدمة اإلنترنت. توفر هذه البنية األساسية المهمة الخدمات 
ألكثر من 30000 مستخدم نشط خالل شهر.

Case Study دراسة حالة العميل  المساعدة على ضمان قضاء الطائرات 
وقت أقل على األرض

شبكة Cisco Borderless Network تساعد مطار أثينا الدولي على تحسين الخدمات المقدمة لشركات الطيران والمسافرين.

اسم العميل:  مطار أثينا الدولي
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التحدي
 تحسين أوقات تحول الطائرات عن طريق تحسين 	•

العمليات الجوية

إتاحة الوصول إلى المعلومات والموارد وخدمات تقنية 	•
المعلومات في أي وقت ومن أي مكان

الحل
 حل شبكة Cisco Aironet المحلية الالسلكية الذي 	•

 Cisco Borderless Network يستخدم بنية شبكة
بغرض حماية استثمارات تقنية المعلومات الحالية في 

المطارات والتكامل معها

النتائج
تنسيق أفضل للعمليات وإدارة سير العمل عبر ساحة المطار	•

تسهيل العمليات والتشغيل التلقائي لألعمال، من خالل 	•
التوفير السريع لخدمات تقنية المعلومات

سهولة جمع اإلحصاءات وقياس مستويات األداء	•
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مع الضغط المستمر على األوقات المستهدفة لتحويل الطائرات السريعة، كان هدف مطار أثينا الدولي هو العثور على طريقة لتحسين كفاءة العمليات الجوية وتحسين األصول الحالية من 
خالل الحلول المتكاملة.

"يستخدم بعض الوكالء أجهزة راديو محمولة للتحدث أثناء التجوال ويتعين عليها كتابة التعليمات على ورقة،" نقاًل عن ماريوس سنتريس، رئيس قسم تطوير عمليات تقنية المعلومات 
والتشغيل التلقائي، مطار أثينا الدولي. "تمتلك المطارات األخرى أجهزة محمولة باليد، ولكن مع تغطية السلكية محدودة؛ فهي ال تتمكن من الوصول إلى التطبيقات خارج تلك التغطية 

المحدودة. وبالتالي يتعين عليها غالًبا إجراء خدع متكررة فيما بين المباني الطرفية والطائرات. قد تؤدي هذه العملية غير الفعالة إلى فقد الطائرة لوقت إقالعها المجدول، أو تعرض شركة 
الطيران لشروط جزائية محتملة في الظروف القاسية."



"مع الحل الالسلكي الجديد، فإن الطائرات 
تقضي وقًتا أطول في الجو ووقًتا أقل في 

مدرج المطار."
 Leonidas Daravelis ليونيداز دارافيليز

مدير وحدة أعمال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، مطار أثينا الدولي
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الحل
بعد العرض التنافسي، اختار مطار أثينا الدولي حل شبكة Cisco Borderless Network، وهو عبارة عن طريقة 

هيكلية توحد البنى األساسية الثابتة والالسلكية للوصول داخل شبكة مبسطة إلدارة تقنية المعلومات.

 "لقد وفر حل شبكة Cisco Borderless Network تكاماًل مضموًنا بين الشبكات الالسلكية القديمة والجديدة،" 
نقاًل عن سنتريس Sentris. "يعتبر التسليم السلس مهًما جًدا ألنه يتيح لألجهزة الالسلكية االنتقال بسالسة فيما بين المواقع 

الداخلية والخارجية. فال توجد مخاطر لفقد االتصال باألنظمة والتطبيقات."

وعلى العكس من عمليات التوزيع العادية بالمؤسسات، فإن الشبكة المحلية الالسلكية داخل المطار تمثل الكثير من التحديات 
التقنية الفريدة. تميل المطارات إلى احتواء الكثير من المعادن والزجاج، والتي تؤثر - وفًقا لظروف الطقس – على الشبكة 

 الالسلكية بطرق مختلفة. كما أنها تميل أيًضا إلى أن تكون لديها أعداد غفيرة من األشخاص في مناطق مغلقة نسبًيا، 

وهو عامل أساسي آخر من شأنه إنشاء التداخل والحد من قوة اإلشارة.

للتخلص من هذه المشكالت قبل العطاء الرسمي، ال تألو Cisco جهًدا للعمل مع شريك متخصص في قنوات الشبكات 
المحلية الالسلكية )WLAN( من أجل تنفيذ استبيان شامل عن الموقع لتحديد أفضل تصميم للتغطية الخارجية. كما أجرت 

 تقييًما لميزات التجوال في مرحلة ما بعد التنفيذ، وذلك للمساعدة على ضمان أفضل تغطية السلكية وأداء السلكي، 
بما في ذلك القدرة على التصدي بنجاح للظروف البيئية العكسية.

 )WCS( ونظام التحكم الالسلكي Cisco 5500 Series يشمل الحل وحدات تحكم الشبكة المحلية الالسلكية 
 Series 1520 وهي مجموعة من نقاط االتصال الخارجية خفيفة الوزن ،Cisco Aironet 55 ونقاط اتصال 

.Series 1252 / 1242 ونقاط االتصال ذات المهام الشاقة من الفئة

 وعالوة على ذلك، فإن بنية شبكة Cisco Borderless Network طرحت إمكانيات السلكية جديدة. يستفيد 
المطار من حل Cisco Motion، الذي يوفر نظاًما أساسًيا السلكًيا يستخدم أطياف الضوء ويتسم باإلصالح الذاتي 

 والتحسين الذاتي من شأنه تسهيل الدمج بين الشبكات المحلية الالسلكية الداخلية والخارجية، مع الحد من أوقات التعطل 
في الوقت نفسه.

كان مطار أثينا الدولي حريًصا على حماية استثمارات تقنية المعلومات. يساعد Cisco ClientLink على تجنب طريقة 
"التمزيق واالستبدال". تتيح تقنية تكوين األشعة الرائدة في نقاط اتصال Cisco سرعات أكبر لألجهزة القديمة وتتخلص 

من "النقاط الميتة" في تغطية الشبكة. كما أنها تحسن من مستوى األداء في كل من الصعود والهبوط. تعتبر هذه الميزة 
مهمة ألن غالبية حركات مرور العمالء، مثل تصفح الويب وعمليات تنزيل الملفات، تتم في االتجاه الهابط.

النتائج
لقد ساعدت شبكة Cisco Borderless Network في المطار على تحسين العمليات الجوية عن طريق تمكين الوصول 

األكبر إلى المعلومات والموارد وخدمات تقنية المعلومات في أي وقت ومن أي مكان وباستخدام أي جهاز. على الرغم 
من أن الوقت ال يزال مبكًرا، فإن مطار أثينا الدولي يتوقع أن يشهد مزايا كثيرة من ناحية اإلنتاجية ومزيد من العمليات 

المبسطة، على سبيل المثال الهبوط وإعادة التزويد بالوقود وتقديم األطعمة وأعمال التنظيف وخدمات المياه والنفايات 
المحمولة واإلقالع.

بالنسبة لشركات الطيران، يعتبر هذا التطوير مهًما لسببين: فهو يوفر طريقة عملية للحد من تكاليف المناولة األرضية 
وزيادة معدل االستفادة من الطائرات.

 "مع الحل الالسلكي الجديد، فإن الطائرات تقضي وقًتا أطول في الجو ووقًتا أقل في مدرج المطار،" 

 نقاًل عن دارافيليز Daravelis. "من خالل انسجام جميع عناصر سلسلة اإلمدادات وتوفير تحويالت أسرع، 

فإن الهدف هو مساعدة شركات الطيران على تحسين الربحية وتجربة العمالء."
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"بوسعنا اآلن تسهيل المزيد من عمليات 
التشغيل وتطويرها بحيث تعمل تلقائًيا. 

 حيث نحصل على ميزات كثيرة 
في النهاية نتيجة لذلك. على سبيل المثال، 

فقد أصبح من السهل بشكل طبيعي 
جمع اإلحصاءات وتنفيذ التقارير وفًقا 

لمؤشرات األداء الرئيسية." 
Marios Sentris ماريوس سنتريس

رئيس قسم تطوير عمليات تقنية المعلومات والتشغيل التلقائي
مطار أثينا الدولي

للحصول على مزيد من المعلومات
 الكتشاف كيفية مساعدة Cisco للمطارات وشركات النقل في جميع أنحاء العالم على التطوير من أدائها، 

ُيرجى االنتقال هنا

 لالطالع على دليل تفصيلي بشأن تصميم حلول التوزيع النقالة في المؤسسات وCisco MESH الالسلكي، 
ُيرجى االنتقال هنا

 )MSE( Cisco Mobility Services Engine لالطالع على دليل تقني بشأن كيفية تكامل مشغل 
وتشغيل الخدمات التي تعني بالسياق عبر شبكة Cisco Aironet المحلية الالسلكية، ُيرجى االنتقال هنا
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تعتبر إدارة سير العمل أكثر فعالية وكفاءة بالفعل. على سبيل المثال، لم يعد المناولون بحاجة إلى أخذ جوالت ثابتة فيما بين 
المباني الطرفية والطائرات. فمن خالل استخدام أجهزة PDA لعرض معلومات في الوقت الفعلي من نظام تسوية األمتعة، 

يمكنهم تحديد موقع األمتعة على الفور خالل إجراءات الشحن والتفريغ. حيث تتم إزالة أية حقيبة غير مصطحبة من 
الطائرة، مما يؤدي إلى التخلص من أوقات التأخير والحاجة إلى إعادة تخصيص أماكن انتظار للطائرات القادمة.

ومن خالل استخدام أجهزة PDA أيًضا، يستطيع عمال النظافة رؤية أحدث معلومات متوقعة للوصول. فبمجرد هبوط 
الطائرة ونزول جميع الركاب منها، يتلقى عمال النظافة تلقائًيا تنبيًها بتنظيف الطائرة. وبمجرد االنتهاء من تنظيف الكابينة 

وفحصها، سيتم إغالق المهمة وسيتم تحديث نظام إدارة الموارد. 

 "بوسعنا اآلن تسهيل المزيد من عمليات التشغيل وتطويرها بحيث تعمل تلقائًيا،" جاء ذلك على لسان سنتريس. 
"حيث نحصل على ميزات كثيرة في النهاية نتيجة لذلك. على سبيل المثال، فقد أصبح من السهل بشكل طبيعي جمع 

اإلحصاءات وتنفيذ التقارير وفًقا لمؤشرات األداء الرئيسية."

ليست فقط العمليات التي تتم في ساحة المطار هي التي تم تطويرها. تدعم شبكة Cisco الالسلكية الخارجية خاصية 
المراقبة بالقياس عن ُبعد للمركبات عبر المباني وتنبيه التحكم في حركات المرور تجاه المشكالت المحتملة بحيث يمكنها 

اتخاذ إجراء استباقي وتخفيف حدة االزدحام المروري من وإلى المطار. 

على مدار الشهور القادمة، يخطط مطار أثينا الدولي إلطالق خدمة جديدة لتقديم األطعمة للمسافرين تتميز بانخفاض الحركة 
البدنية )PRM(. حيث سيلتقط التطبيق احتياجات األفراد ويساعد على ضمان إتاحة أحد أعضاء طاقم العمل ومعه أدوات 
 Cisco Aironet الدعم المناسبة لإلقامة في المطار بشكل مريح قدر اإلمكان. تتضمن اإلمكانات األخرى استخدام شبكة

المحلية الالسلكية لتقديم خدمات تستند إلى المواقع من شأنها تحسين مستوى إدارة األشخاص واألصول.

قائمة المنتجات
الالسلكية

شبكة Cisco Unified المحلية الالسلكية	•

نقاط اتصال Cisco Aironet 1520 Series الخارجية خفيفة الوزن	•

•	Cisco 5500 Series وحدات التحكم الالسلكية

•	Cisco من )WCS( نظام التحكم الالسلكي
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