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المنتدى العالمي إلنترنت األشياء  2015يسلّط الضوء على ثالثة مواضيع
أساسية  -التنبيه والتفعيل والتسريع

كبار قادة الشركات البارزة في القطاع يلقون كلمات ملهمة ،واإلعالن عن الفائزين في هاكاثون إنترنت
األشياء وتحدي سيسكو الكبير لالبتكار خالل الفعالية

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 8 ،ديسمبر  - 2015أعلنت سيسكو أن الدورة الثالثة من المنتدى العالمي
ال حيث حضرها أكثر من  2000شخص من
إلنترنت األشياء  ،2015والتي نظمتها في دبي ،حققت نجاحاً هائ ً
مختلف أنحاء العالم ،اطلعوا خاللها على اإلمكانات الواعدة إلنترنت األشياء .وتضمنت الفعالية كلمات ملهمة

قدمها قادة وخبراء القطاع من كبرى الشركات ،ومنها اتصاالت وطيران اإلمارات وفي از وانتل وسيمنز وروكويل
أوتوميشن وجنرال إلكتريك وشنايدر إلكتريك وغيرها.
وسلّط المنتدى العالمي في دورته للعام  2015الضوء على ثالثة مواضيع أساسية:

 التنبيه  -وذلك بالتركيز على الفرص في مختلف القطاعات والتعريف بمجموعة من الحاالت النموذجية
في عالم األعمال ،ومساعدة العمالء في التعرف إلى األفضلية التنافسية التي يوفرها إنترنت األشياء.

 التفعيل  -ويرتبط برسم خارطة الطريق في مشاريع إنترنت األشياء ،وتحديد أفضل الممارسات والدروس
المستفادة من الحاالت النموذجية لدى العمالء.

 التسريع :ويركز على تقدم القطاع بشكل سريع ،ويركز على األدوار التي يجب أن يلعبها مزودو الخدمات
ومطورو التطبيقات في هذا الصدد.
وباإلضافة إلى الخطابات ،تضمن المنتدى العالمي إلنترنت األشياء عددا من الندوات ،ولقاء تفاعليا للمبرمجين

"هاكاثون" ،وعرضاً للشركات الناشئة وجوالت الستعراض تطبيقات المدن الذكية في دبي .والتقى السيد جون
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تشيمبرز ،رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لدى سيسكو ،عدداً من قادة الدولة والمسؤولين الحكوميين والعمالء

واإلعالميين من المنطقة ،وألقى كلمة حول دور إنترنت األشياء في خلق عالم من الفرص واإلمكانات عبر

التحول الرقمي الذكي.
شهدت الفعالية أكثر من  25عرض تقديمي للعمالء حول دور إنترنت األشياء في تغيير أعمالهم .ومن خالل

جوالت االطالع على تجربة مدينة دبي الذكية ،أتيحت الفرصة للمشاركين في االطالع على تجربة دبي ،إحدى

أكثر المدن الرقمية تطو اًر في العالم ،في ربط قطاعات المواصالت والتعليم والرعاية الصحية في المدينة لتحقيق

تجربة أفضل لمواطنيها.

وجرى تنظيم جولة خاصة بالحافلة إلى حي دبي للتصميم ،والذي يطبق طيف ًا واسعاً من الحلول والتطبيقات الذكية

القائمة على تقنيات إنترنت األشياء ،بما في ذلك حلول اإلضاءة والطاقة النظيفة وكاميرات المراقبة وأنظمة

االستشعار البيئية لقياس مستوى ثاني اكسيد الكربون والسيطرة على االنبعاثات .وتلعب تلك التطبيقات دو اًر هاماً

في جعل حي دبي للتصميم أحد أهم مجاالت إنترنت األشياء وحلول المدن الذكية والمترابطة.

وتضمن المنتدى العالمي إلنترنت األشياء  2015ندوة البحث واالبتكار ،والتي شهدت مشاركة نخبة من أبرز
الباحثين التقنيين والعلماء في العالم للحديث عن أحدث المستجدات البحثية في مجال إنترنت األشياء ،والتي تدعم
عالماً أكثر ترابطاً.
كما أقيم خالل المنتدى العالمي لقاء تفاعلي إلنترنت األشياءـ تضمن جلسة تعليمية ومسابقة للترميز ،وذلك
خالل نهاية األسبوع التي سبقت انعقاد المنتدى العالمي إلنترنت األشياء .وشاركت في تحدي سيسكو الكبير

لالبتكار ،والذي يعمل على تكريم وتشجيع وتسريع تبني أبرز تقنيات ومنتجات إنترنت األشياء ،ست شركات
ناشئة مميزة جاءت إلى دبي للتنافس على حصتها من جائزة نقدية قدرها  250,000دوالر .وكانت تلك الشركات

الستة ،والتي وصلت المرحلة النهائية بعد مشاركة  15شركة في نصف النهائي ،قد حصلت على فرصة تقديم
عروضها مباشرة على المسرح قبل حفل الختام ،وجرى اإلعالن عن الفائزين في اللقاء التفاعلي إلنترنت األشياء

"الهاكاثون" وتحدي سيسكو الكبير لالبتكار ،خالل الفعالية.

في هذا السياق قال ربيع دبوسي ،مدير عام سيسكو اإلمارات" :في ضوء النقاش مع قادة القطاع والمسؤولين
الحكوميين خالل المنتدى العالمي إلنترنت األشياء ،يتضح لنا بأننا على أبواب موجة جديدة تماماً من االبتكارات

في عالم إنترنت األشياء والتحول الرقمي ،والتي تساهم بالفعل في تغيير قطاع األعمال والمجتمع اليوم .سادت
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الفعالية أ جواء حقيقية من الحماس فيما تحدث القادة من مختلف القطاعات وتبادلوا الخبرات الملهمة حول ما مكن
القيام به ،وما تم إنجازه بالفعل في رحلة دبي نحو تحقيق رؤيتها الطموحة لتكون المدينة األذكى في العالم بحلول
العام ".2017
انتهى
نبذة عن شركة سيسكو:

تعمل شركة "سيسكو" ،الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك"

تحت الرمز ، (NASDAQ: CSCOعلى مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن
تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل .لمتابعة أخبار سيسكو ،الرجاء

زيارةhttp://thenetwork.cisco.com .

###

سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات التابعة
لها في الواليات المتحدة وبالد أخرى .ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر

الموقع www.cisco.com/go/trademarks.إن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة
هي ملك ألصحابها .إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى.

