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 دراسة حاالت العمالء

 الملخص التنفيذي

 لوسائل النقل Bombardierشركة 

 تصنٌع وسائل النقل بالسكك الحدٌدٌة :الصناعة ●

 بورغ، بنسٌلفانٌا، الوالٌات المتحدةبٌتس :الموقع ●

 بلداً  25موقًعا فً  62موظف فً  36200 :عدد الموظفٌن ●

 التحدي

 تصمٌم قطارات لدعم احتٌاجات وكاالت النقل الحالٌة والمستقبلٌة ●

 توفٌر إمكانٌات الشبكات لتحسٌن تجربة الرّكاب ●

إنشاء تصمٌم شبكة ٌمكن تكرارها بطرٌقة سهلة مع الحد األدنى  ●
 التعدٌل من

 الحل

 إٌثرنت الصناعٌة (مبدالت)محّوالت  ●
Cisco IE3000 وCisco IE3010 

 النتائج

إنشاء تصمٌم قابل للتكرار للشبكات السرٌعة والمرنة والقوٌة،  ●
 القابلة للتوّسع والتكوٌن على مستوى عال  

من تزوٌد الرّكاب بخدمات  Bombardierتمكٌن عمالء  ●
 سلكًالصوت والفٌدٌو واالتصال الال

دمج مراقبة نظام القطارات عبر الشبكة نفسها لخفض التكالٌف  ●
 وامداد الكبالت

 

 شركة مصّنعة للقطارات تبنً المستقبل فً عربات السكك الحدٌدٌة للعمالء

من توفٌر قطارات محسنة على صعٌد اإلمكانٌات التشغٌلٌة والخبرات  Bombardierتمّكن تقنٌة الذكاء الصناعً  شركة 

 .التً تقدمها للرّكاب

 التحدي

ا على بناء أنظمة نقل بالسكك الحدٌدٌة Bombardierتعمل شركة  ًٌ لقد تم  .كاملة ومستدامة بٌئ

تصمٌم تقنٌات الشركة لتشغٌل السكك الحدٌدٌة فً المدن والمطارات والخطوط الرئٌسٌة، وهً 

ٌتكّون عمالء  .تتضّمن مجموعة شاملة من معدات السكك الحدٌدٌة وأنظمة الدفع والتحكم

Bombardier ٌّن على الشركة أن تع مل بشكل دائم على تحقٌق من وكاالت النقل حول العالم، وٌتع

االبتكارات لمساعدة عمالئها على تشغٌل القطارات بطرٌقة فعالة وآمنة وتوفٌر تجربة نقل ممتازة 

 .للرّكاب

تقوم كل عربة قطار بتوصٌل بٌانات مهمة تشغٌلٌة وبٌئٌة وجغرافٌة إلى المحطات الطرفٌة على مسار 

ٌّن على كل عربة أن  .ت واألداءالسكك الحدٌدٌة مما ٌتٌح لمالكها تحسٌن العملٌا وفً الوقت نفسه، ٌتع

تدعم االتصاالت لتوفٌر معلومات للرّكاب، وتولٌد عائدات المعلنٌن، وإرسال فٌدٌو أمان إلى الموقع 

نظراً الحتواء الشبكة على بٌانات حول  .المركزي، وتبلٌػ اإلرشادات المتعلقة بالحاالت الطارئة

فمن الضروري أن تكون متوفرة فً كل األوقات التً تعمل فٌها  العملٌات واتصاالت الرّكاب،

ومع ذلك، فإن القطارات تحتاج إلى نوعٌة بٌئات خاصة بمعدات الشبكات ذات درجات  .القطارات

 .حرارة قصوى واهتزازات

لكً تساعدها فً تطوٌر شبكة فً القطارات توفر  Ciscoإلى  Bombardierلهذا لجأت شركة 

ومن المطلوب أٌضاً أن  .ٌات فعالة ومعقولة التكلفة من شأنها أن تحّسن تجربة الرّكابلعمالئها إمكان

 .بتكرار هندسة الشبكة بسهولة مع الحد األدنى من التعدٌل بٌن طلبات العمالء Bombardierٌسمح تصمٌم الشبكة لشركة 

، المهندس األخصائً الثانً، لالتصاالت Erik Larsen، هذا ما صّرح به "ات عدٌدةتقوم شركات النقل بشراء أنظمة السكك الحدٌدٌة وتتوقّع لها أن تعمل لسنو"

على تصمٌم شبكة توفر الذكاء الصناعً المتطور لدعم استراتٌجٌات الوكاالت لجذب الركاب  Ciscoلقد ساعدتنا " .Bombardierوأمان الشبكة فً شركة 

 ."ٌة احتٌاجاتهم مع مرور الوقتوفً الوقت نفسه التوّسع بسهولة لتلب والحفاظ علٌهم،

 الحل

فً العدٌد من عملٌات نشر وسائل  .تقنٌة الذكاء الصناعً تمّكن المؤسسات من إدارة عملٌات النقل بطرٌقة أكثر ذكاء وأكثر استجابة من منظور شامل وعمومً

فالقطارات المتصلة تحّسن مفاهٌم  .تحكم والعملٌات التشغٌلٌة واألشخاصلتوصٌل أجهزة االستشعار وأجهزة ال IPالنقل، تستخدم حلول تقنٌة الذكاء الصناعً شبكة 

 .السالمة واستخدام الطاقة وتدعم فً الوقت نفسه العملٌات اآلمنة وسرٌعة االستجابة
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Ciscoمن  IE 3010 Seriesو (IE 3000) 3000إٌثرنت الصناعٌة طرازات  (مبدالت)إلى محّوالت  Bombardierٌستند حل شبكة 
®

ٌتم نشر المحّوالت  .

 Ciscoٌستخدم تصمٌم الشبكة بروتوكول  .فً الجهتٌن األمامٌة والخلفٌة من كل عربة بحٌث ٌمكن جمع العربات مًعا بسهولة إلنشاء شبكة كاملة (المبدالت)

Resilient Ethernet Protocol (REP)،ملاحب مّمحكرتيحث درتسالا مب عاب محبلوثوق معكصقطارةكبمةمّمPERدي ص  ل ب.ًرتحت05حبل لا

 .إذا تعّطل أحد األجهزة، ٌتم تبدٌل الحركة إلى محّول آخر دون أن ٌؤدي ذلك إلى قطع االتصاالت يبارولاب،ًّرلل

الحرارة القصوى واالهتزازات المالزمة بحٌث تتحّمل الظروف البٌئٌة القاسٌة، كدرجات  Series 3010و Cisco IE 3000 (مبدالت)لقد تم تصمٌم محّوالت 

مع طاقة التٌار المستمر التً ٌستخدمها القطار بدون الحاجة إلى محّوالت  Series 3010و Cisco IE 3000 (مبدالت)تعمل محّوالت  .للنقل بواسطة القطارات

عدة أشكال صناعٌة وإمكانٌة  (المبدالت)توفر المحّوالت  .تٌار المستمركهربائٌة، وذلك بفضل تصمٌمها المعٌاري المرن وقدرتها على استخدام طاقة ال (مبدالت)

 .التركٌب على الحامل بحٌث ٌمكن استٌعابها ضمن حجر القطار المختلفة األحجام

كما توفر  .إلى نقاط التجمٌع الكبٌرة من تلبٌة احتٌاجات مختلف العمالء، بدءاً من متطلبات المنافذ الدنٌا وصوالً  Bombardierتمّكن كثافات المنافذ المختلفة شركة 

، IPلتزوٌد األجهزة بالطاقة، من هذه األجهزة نقاط الوصول الالسلكٌة، وأجهزة الصوت فوق  (PoE)الطاقة عبر إٌثرنت  Cisco IE 3010 (مبدالت)محّوالت 

 .وكامٌرات التلفزٌون ذات الدارات المغلقة

إلى  Ciscoومع ذلك، فقد أحضرت  .األساسٌة وتوصٌل معلومات أجهزة التحكم واالستشعار فً القطارات ثمة خٌارات عدٌدة لالتصاالت"، Larsenوٌقول 

لقد قمنا بتبسٌط عروضنا وتطوٌرها للمستقبل مع  .المشروع خبرتها الواسعة فً مجاالت الشبكة والصوت والفٌدٌو، إلى جانب تفهمها العمٌق ألعمالنا وأهدافنا

 ".جات عمالئناتخصٌص القطارات بحٌث تلبً احتٌاالمحافظة على المرونة ل

"ثمت خياراث ػديدة لالتصاالث األساسيت وتىصيل مؼلىماث أجهزة التحكم واالستشؼار في القطاراث. 

إلى المشروع خبرتها الىاسؼت في مجاالث الشبكت والصىث والفيديى،  Ciscoومغ ذلك، فقد أحضرث 

قمنا بتبسيط ػروضنا وتطىيرها للمستقبل مغ المحافظت إلى جانب تفهمها الؼميق ألػمالنا وأهدافنا. لقد 

 ػلى المرونت لتخصيص القطاراث بحيث تلبي احتياجاث ػمالئنا."
Erik Larsen— المهندس األخصائً الثانً، لالتصاالت وأمان الشبكة فً شركة ،Bombardier 
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المزّودة بتقنٌة الذكاء الصناعً مع الخدمات الجدٌدة القائمة على السحابة التً تدمج تدفقات الصوت والفٌدٌو والبٌانات على  IPعلى سبٌل المثال، تتعاون شبكة 

تقوم هذه المجموعة بتزوٌد وكاالت النقل بطاقات جدٌدة ضخمة للتعاون وصنع القرار، وكذلك القدرة على تقدٌم خدمات جدٌدة للرّكاب  .نظام أساسً مشترك

 .على متن القطارات

 النتائج

لتأمٌن سالمة الرّكاب  IPوٌمكن تطبٌق حلول الصوت على  .من دعم أوسع مجموعة من الخدمات Bombardier، ستتمّكن قطارات Cisco IPباستخدام شبكة 

تقوم الشبكة بتوصٌل أجهزة االستشعار فً القطارات لتمكٌن مراقبة األبواب وأجهزة التحكم فً القطارات  .باستخدام مٌزات، كمٌزة المكالمات فً الحاالت الطارئة

فٌه واإلعالن ومعلومات عن وكالة النقل ومعلومات أخرى تتعلق وٌمكن استخدام إمكانٌات تدفق الفٌدٌو لتوفٌر التر .واإلشراف على القطارات والوظائف األخرى

الجسور وتمّكن حلول االتصال الالسلكً أجهزة التحكم فً القطارات وأجهزة الرّكاب من استخدام الشبكة مع جودة خدمات عالٌة، فً حٌن تقوم حلول  .بالرّكاب

تقدٌم خدمات مالئمة للرّكاب عبر مستوٌات عالٌة من  Bombardierبإمكان عمالء  .سكك الحدٌدٌةالالسلكٌة بتوصٌل البٌانات إلى المحطات الطرفٌة على مسار ال

 .األداء والموثوقٌة، كما ٌمكنهم المساعدة على ضمان التدفق الدائم للبٌانات التشغٌلٌة

القائمة على هندسة قابلة للتكرار  Series 3010و Cisco IE 3000 (مبدالت)بفضل محّوالت 

من تقلٌل الوقت المطلوب لتصمٌم شبكة القطارات  Bombardierد بعٌد، تمّكنت شركة إلى ح

 IPأن ٌتم تحوٌل المزٌد من األنظمة إلى  Bombardierكما تتوقّع شركة  .وتصمٌم العربات الفردٌة

، Cisco، بفضل المساعدة التً تلقتها من Bombardierلقد تمّكنت شركة  .وإضافتها إلى الشبكة

 .عمالئها على المسار السرٌع نحو المستقبلمن وضع 

 للحصول على مزٌد من المعلومات

ٌُرجى زٌارة Cisco IE 3000 Series (مبدالت)لمعرفة المزٌد حول محّوالت   ،www.cisco.com/go/ie3000. 

ٌُرجى زٌارة scoCiلمعرفة المزٌد حول تقنٌة الذكاء الصناعً من   ،www.cisco.com/go/industrial. 

 

 

 

قد ٌكون عدد من العوامل قد ساهم فً وجود النتائج  .Ciscoوتستعرض كٌف تمّكنت هذه المؤسسة المعٌنة من االستفادة من مزاٌا نشر منتجات  Bombardier Transportationتستند قصة العمٌل هذه إلى المعلومات التً وفرتها شركة 

 .الحصول على نتائج مماثلة فً أي مكان آخر Ciscoوالمزاٌا المذكورة؛ ال تضمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DR/LW18154 05/12 تمت الطباعة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 قائمة المنتجات

 (المبدالت)التوجيه والمحّوالت 

  Cisco 3000إٌثرنت الصناعٌة  (مبدالت) محّوالت ●

 Cisco 3010إٌثرنت الصناعٌة  (مبدالت)محّوالت  ●
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