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  بتطوير بنيتها التحتية الالسلكيةCiscoآيف قامت شرآة 

لكية     ة الالس شبكة المحلي ة موسعة    WLAN)(يوفر الجيل التالي من ال وفير  تغطي ادة        ت ة وتحسين األمن وزي ر في التكلف أآب
 ..اإلنتاجية

  : الشبكة المحلية الالسلكية من الجيل التاليتطوير/ الالسلكي /  Cisco ITدراسة حالة 
لكية  ®Ciscoى لد  . مجموعة موظفين متنقلة إلى حد آبير حيث يتم توزيع آمبيوتر محمول على آل موظف تقريًبا مع بطاقة وصلة الس

شرآة        ) WLAN( الالسلكية الداخلية     المحلية  للشبكة تصف دراسة الحالة هذه وتصور تطوير      باستخدام حلول الشبكة الالسلكية الموحدة لـ
Cisco. ى  هذا التطوير لهيكل ستخدمين،    للإلتصال  ل الجيل التالي للشبكة المحلية الالسلكية نتج عنه سعة أعل ة اوسع للم وفير وتغطي في   وت

وظفين     ه الم ي انتاجي ستمرة ف ه، وتحسنات م سية والجاري اليف الرئي ة   Ciscoيمكن لعمالء   .التك رة العملي تفادة من الخب ا  االس لتكنولوجي
   .ة في دعم احتياجات المشروعات المشابهة في هذا المجال للمساعدCiscoمعلومات 

 الخلفية
ام  ي ع ات  2000ف ا معلوم ة  ®Cisco، صممت تكنولوجي ة تحتي شرت بني  ون

ة ا   شبكة المحلي ة لل لكية عالمي رآة    WLANلالس ب ش ع مكات دم جمي ي تخ  الت
Cisco .    أثبتت الشبكة المحلية الالسلكية، التي صممت في األصل آشبكة ثانوية

وظفي     ة م ع مجموع رة م عبيتها الكبي ات، ش ع للبيان تخدام المتقط ل االس ن أج م
Ciscoان      . المتنقلين بدرجة آبيرة امين، آ ا    25في غضون ع ة تقريب  في المائ

وظفي   ن م ستخدمون Ciscoم شبكة،   WLAN ي ي للوصول لل يط أساس  آوس
  . وآان آثير منهم أيًضا يستخدمون تشكيلة من الخدمات الصوتية الالسلكية
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ام   ول ع شبكة     2005بحل ة لل ة التحتي ستوى البني ع م ن الواضح إن رف ان م ، آ
لكية   ة الالس ث أن   WLANالمحلي روريا حي ان ض ضيل  آ ا   تف ستخدم له الم
ياً  فما آان في األصل شبكة ثانوية يعتبر اآلن  .اداستمر في االزدي صرًا أساس  عن

ي      وظفين ف ة الم ل غالبي ن قب ع وصف  Ciscoم ستخدمين   % 81، م ن الم م
ا     لكية بأنه ة الالس شبكة المحلي ية"لل ة  "أو " أساس ة األهمي ي غاي ل  " ف ن أج م

  .انتاجيتهم اليومية

ا ا         ة عمره رب من نهاي ر من     آانت البنية التحتية األصلية تقت افع، وآانت آثي لن
دعم  اع أو ت ات ال تب ال     .المكون ديرو أعم ان م ك، آ ى ذل افة إل  Ciscoباإلض

يطالبون بإدخال تحسينات في مدى توفر الخدمة والعمليات ، وآذا أهداف عمل              
للبنية التحتية المطورة تضمنت تكاليف دعم مخفضة وتعزيز االستقرار واألمن           

  .مةوآذا اتفاقية لزيادة مستوى الخد

لكية                    ة الالس شبكة المحلي ة هو أن ال ال الحالي ربما يكون أهم شيء في بيئة األعم
 .و مستويات عالية للصوت والفيديوالسلكي ذ إتصالالموجودة ال يمكنها تقديم األداء واالستقرار المطلوبين ألجل 

آان هدفنا هو نشر شبكة السلكية بمستوى المشروع"
  

  إتصالآبنيةتكون مالئمة  المتطلباتوبناء على 
  

 %50، نريد أن ندعم القريبعلى المدى .رئيسية
  

 على األقل من المستخدمين الذين يتخذون الالسلكي
 

وعلى المدى  .كة آطريقة منتظمة لهم  للوصول للشب
 

 ، يجب أن تستمر هذه النسبة المئوية فيالبعيد
 

 ". االرتفاع
 

  Ciscoأويسين ماك أالسدير، مدير برنامج تكنولوجيا معلومات 
 

 الستراتيجية والتصميم الالسلكي  

 التحدي
ل      Ciscoآان التحدي لتكنولوجيا معلومات      ا العمل         هو استمرار توفيرشبكة محلية الس ة يمكنه سية     كية عالمي ة إتصال رئي دم   آبني  سعة إتصال   وتق

 .للموجه وتغطية أآثر لمزيد من المستخدمين ، بينما تفي بمتطلبات أعمال الشرآة

ة                  اإلتصال  سوف تحتاج الشبكة المحلية الالسلكية من الجيل التالي إلى تقديم دعم محلي للصوت والفيديو الالسلكي، مع مستويات عليا من إمكاني
 )1جدول رقم ( .ومدى التوفر واألمن للحد من األحداث العرضية التي تؤثر على الخدمة
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  لتصميم الجيل التالي للشبكة المحلية الالسلكية Ciscoأهداف تكنولوجيا معلومات . 1 جدول رقم
 األمن مدى التوفر إلتصالاإلتصاالإمكانية 

لكية ة الالس شبكة المحلي ة ال ادة تغطي زي
اإلتصال بها اإلتصاالإمكانية  و  وأداؤها لم

 .نشط مستخدم  60000يزيد عن 
لكية ة الالس شبكة المحلي تخدام ال م اس دع

سية  صال رئي ة إت اتآبني ع تطبيق  لجمي
زة، العمل، على تشكيله منوعه من األجه
رة ن خب ة  م ستخدم قريب رة م ع  خب وم

 .الشبكة السلكية
صال وفير إت رينت ى الزائ ت إل  لإلنترن

ومم ه وموس صرح ب ضمون وم دار وم
  .Ciscoبعالمة  

توفير تغطية خارجية  في مناطق مختارة
 .حرم الشرآة الرئيسيمن 

ق دة تطبي ة أدوات إدارة جدي مجموع
ي  لكية الت ة الالس شبكة المحلي يلل تعط

 .التي تؤثر على الخدمة للمشاآلرؤية 
سريع ل  التجوال ال دعم ميزات جديدة مث

ة  صال ومرا2للطبق ول االت ة قب قب
)CAC ( وجودة الخدمة)QoS  .( 

ق لكية تطبي ة الس شبكة محلي ة ل ة تحتي بني
ادة ي لزي الج ذات ي وع شكيل ذات ذات ت
ة ة للملكي توفر الخدمة وتقليل التكلفة الكلي

 .الفنيعن طريق احتياج أدنى للدعم 

د ة وفق ات األمني دود للهجم رض مح تع
ا          شاف نق ق اآت طالملكية الفكرية عن طري

ا    (المارقة اإلتصال   من)الغير مصرح به
 .خالل  المسح القائم على الراديو

 802.11iيدعم  معايير األمان  
م  صالدع ة اإلت ي بتقني Wi-Fi  المحم

)WPA (و)WPA2(ة ايير  إمكاني ومع
 التشغيل البيني لألمن

ا معلومات            امج تكنولوجي دير برن اك أالسدير، م سين م لكية       " ة والتصميم الالسلكي     الستراتيجي Ciscoيقول أوي شر شبكة الس دفنا هو ن ان ه آ
سي،   يط وصول رئي ة آوس ون مالئم ب تك ى الطل اء عل شروع وبن ستوى الم دعم " ".بم د أن ن صير، نري دى الق ى الم ن % 50عل ل م ى األق عل

شبكة  م  للوصول لل ة له ة منتظم لكي آطريق ذون الالس ذين يتخ ستخدمين ال ل، يجب  .الم دى الطوي ى الم ي  وعل ة ف سبة المئوي ذه الن ستمر ه أن ت
  ."االرتفاع

 الحل
امج شرآة    ايو      Ciscoسوف يطور برن ي م دأ ف ذي ب الي ال ل ت لكية جي ة الالس شبكة المحلي شبكة  2006 لل ة ل ة التحتي لكية Cisco IT،البني  الالس

 في – 6000 إلى ما يزيد عن 3100 من – اإلتصال    بزيادة عدد نقطCisco ITسزف تقوم  .الموجودة لتكون شبكة أآثر توفًرا واستقراًرا وأمًنا
  .  الالسلكية براعة والمتكاملة بمعنى الكلمةCiscoنشر أحدث منتجات  باإلضافة إلى في جميع أنحاء العالم Cisco موقع لشرآة 300أآثر من 

ل    ى ح الي عل ل الت ن الجي لكية م ة الالس شبكة المحلي ى ال لكية، Ciscoتبن شبكة الالس د لل لكية   الموح ة الالس شبكات المحلي ضم ضوابط ال ذي ي ال
 الموزعة والمستقلة المبنية اإلتصال العاملة، ونقط   اإلتصال نقط   –) LWAPP(  الخفيف   اإلتصال مع بروتوآول نقطة   Ciscoالمتمرآزة لشرآة   

 )1شكل رقم ( .  ®Cisco IOSعلى برمجيات 
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م   ة الالس           . 1 شكل رق شبكة المحلي ام لتطوير ال شرآة    التصميم الع د من    Ciscoلكية ل ى  يمت ـ     مبن سي ل ى مكاتب المبيعات    Ciscoالمرآز الرئي  إل
 .الصغيرة

 
 

شرآة  رم ال سية(ح ع الرئي اطق  .)المواق ي من دة    الشرآةف لكية الجدي ة الالس شبكة المحلي صميم ال ستخدم ت سية، ي ن100 الرئي ر م اط  او اآث  نق
د  .  Cisco Aironet® 1130AG Seriesوصول  دم         Cisco Aironet 1130AG Seriesتع ا تق رى ألنه ع الكب ك المواق ا لتل اًرا مثالًي  خي

ي       802.11a and 802.11gميزات على مستوى المؤسسة مثل موجات الراديو  ة واإلذعان األمن ات المتكامل ة األداء والهوائي .    802.11i عالي
  

اني    ة مب سي  يتم خدم ر من    switch)(موزعين   بواسطة  الحرم الرئي لكية       Cisco Catalyst® 6500 Seriesأو أآث  مع وحدات خدمات الس
)WiSMs.(   ر ا يحمل   LWAPP بروتوآول يتم تحويل المرور المرخص به للمستخدم عب ر   إتصال ، بينم ة   بواسطة الزائ برتوآول حفظ التوجي

  ).GRE(الشامل 

سيطرة الالس  ام ال ة ونظ ة الداخلي لكية باألنظم ة الالس شبكة المحلي تم  إدارة ال شرآة ي املة للتخطيط )Cisco) WCSلكية ل وفر أدوات ش ذي ي ، ال
شرآة       )  2الشكل رقم ( .والرقابة والسيطرة ابع ل ات ت ة في مرآز بيان ة     Ciscoمراآز خدمة المواقع المثبت  يخول توصيل وإدارة الخدمات القائم

  .على الموقع للمستخدمين
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 .Ciscoتالي لشرآة الجيل من الية السلكية  في هيكل شبكة محلحرم الشرآةتصميم لموقع . 2شكل رقم 

                                    
 

ًضا ح     .مكاتب المبيعات الميدانية الكبرى ومتوسطة الحجم لكية    سوف تستخدم المكاتب الميدانية الكبرى والمتوسطة الحجم أي ة الس ل شبكة محلي
لكية     يتم التحكم بها Cisco Aironet 1130AG Series إتصال نقطة 98 يصل إلى ، ممامرآزية ة الالس شبكة المحلي  بواسطة أجهزة مراقب ال

لكية       Cisco 4400 Seriesالمزدوج    ة الالس دار بواسطة نظام الرقاب شرآة  WCS وت م   (.Cisco ل شكل رق م    ) 3ال زة تحك دير أجه  Ciscoت
4400 Series  سي  وظائف الشبكة المحلية الالسلكية على نطاق المكاتب ل و   مثل ال ع التطف ة ومن ا    اسات األمني ردد الالسلكي آلي ة الت  وجودة  مراقب

  .الخدمة وحرية التنقل

 .إن تصميم الشبكة المحلية الالسلكية للمكاتب الميدانية الكبرى والمتوسطة الحجم مبني أيًضا على تصميم مرآزي. 3الشكل رقم 
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اط وصول       سوف تقوم المكات الصغيرةمكاتب المبيعات الميدانية  ة نق ى أربع ا يصل إل   Cisco Aironet 1200 Seriesب األصغر باستخدام م
دم خدمات المجال      إتصال غير مطلوب أي جهاز تحكم للشبكة المحلية الالسلكية ألن هناك نقطة   . ®Cisco IOSتشغل برمجيات  مخصصة تق

 .Ciscoوسيلة حل الشبكة المحلية الالسلكية لشرآة سوف تدار ب الصغيرةهذه الشبكات المحلية الالسلكية للمكاتب  .الالسلكي

م    كل رق ب  .4ش ي المكات صغيرةف ستقلين    ال شغيل واإلدارة الم وزع للت ط م لكية بمخط ة الالس شبكة المحلي ذ ال تم تنفي  .، ي
 

                                    
 

 في  Cisco حمايةيكل الشبكة المحلية الالسلكية، سيتم دعم عميل خدمات فيما يرتبط بالتطوير العالمي له  )أجهزة المستخدمين (عمالء الالسلكي
لكية جميع   ا معلومات شرآة          .أجهزة المستخدمين الالس سمح لتكنولوجي ردي للتحقق ي اذ إطار ف ع      Cisco اتخ ل واحد لجمي ى عمي ايرة عل  بالمع

ل خدمات      . الشبكات الالسلكية التي تبسط الدعم وتقلل التكلفة الكلية لملكية الشرآة إلنشاءDSاألجهزة  ًضا عمي ة يتوافق أي شرآة   الحماي  Ciscoل
 ).Cisco) CCXمع نطاق عريض من وصالت الالسلكي التي تدعم برنامج التمديدات المعتمدة لشرآة 

 قدرات جديدة
ع ووصول مح                              ى أساس الموق ل الخدمات عل ززة مث درات مع لكية ق ة الالس شبكة المحلي د لل رين وخدمات صوتية      يدعم التصميم الجدي سن للزائ

ع           ى مواق ة عل ة خارجي ذا تغطي ستخدم األخرى، وآ زة الم شرآة  السلكية مدعومة للهواتف ذات الموجة المزدوجة وأجه يخول التصميم    . حرم ال
ل الالسلكي             الحمايةأيًضا   اط        )IDS(من خالل نظام متكامل لكشف التطف ا       ، وآشف مطور لنق ر مصرح به ى  الوصول الغي زات  ، إضافة إل  المي

  ).NAC(والتحكم في دخول الشبكة الالسلكية ) Wi-Fi) WPA2 المحمي بتقنية اإلتصالاألمنية آ

 النتائج
لكية             2006اعتبارًا من أواخر عام      ة الالس شبكة المحلي ى ال ي أجريت عل ة التحديثات الت ر     WLAN، آانت آاف سبة لحرم مق ة بالن  Cisco مكتمل

 .ا وآان االنتشار جارًيا في المواقع األخرىبمدينة سان جوس بوالية آاليفورني

ذا       Cisco بالمائة تقريبًا من موظفي     40ومع    ا به م تحقيقه ي ت ة الت ائج األولي ع  يعملون بموقع المقر الرئيسي، فإن النت ة     الموق ى القيم شير إل ا ت  إنم
  .المتوقع الحصول عليها من باقي عمليات االنتشار

لكية أفضل من     Cisco الالسلكية الموحدة، فإن موظفو      Ciscoونظم شبكة    وحلول   WLANومع الجيل القادم من       سوف يتعاملون مع شبكة الس
ل  إن    .ذي قب ك ف ى ذل ا     Ciscoباإلضافة إل ة مزاي ى آاف وفير  سوف تحصل عل ي       الت شبكة، ومكاسب متواصلة ف تقرار ال ادة اس ة، وزي ي التكلف ف
  .اإلنتاجية
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ادة سعة           %600زيادة نطاق التردد للمستخدم بنسبة  امج هو زي سية للبرن ا الرئي ين المزاي ا أن من ب ي والتي تتحقق    اإلتصال الالسلكي  آم  الكل
 . للضعف تقريبًا بكل موقع واستخدام بروتوآوالت ذات نطاق ترددي أعلىاإلتصالبزيادة عدد نقاط 

ابقًا، آانت شبكة      ى     Ciscoس ة عل لكية قائم ة الالس اس  المحلي وفر    802.11b مقي ي ت ى   إتصال سعة   الت ة مع      11 تصل إل ا بايت في الثاني  ميج
ى نقطة       . ميجا بايت في الثانية في الظروف الواقعية6الحصول على إنتاجية بيانات تصل تقريبًا إلى  ستخدم إل سبة الم باإلضافة إلى ذلك تجد أن ن

 مستخدمة استخدامًا آامًال إتصال نقطة  آيلو بايت في الثانية لكل مستخدم عند245 سعة إتصال والتي أنتجت 1:25 آانت اإلتصال

ى   إتصال  التي تقدم سعة   802.11g، و802.11a المقاييستدعم البنية التحتية للشبكة المحلية الالسلكية من الجيل التالي  ا بايت   54 تصل إل  ميج
ة   25في الثانية مع الحصول على إنتاجية حوالي  اط     . ميجابايت في الثانية الواحدة في الظروف الواقعي ادة عدد نق إن    اإلتصال وبزي ع، ف  بكل موق

 ميجابايت في الثانية الواحدة لكل  2,3 حوالي سعة إتصالوهذا الشكل يؤدي إلى   . في معظم األحوال1:15 ستكوناإلتصالنسبة المستخدم لنقطة 
 .مستخدم على آل وصلة راديو واحدة

ًضا             دعم آل من النطاقين          سعة إتصال   آما أن الشبكة المحلية الالسلكية الجديدة سوف تكتسب أي اط           5 و   2,4 ب ز لكل من العمالء ونق ا هرت  جيج
  . جيجاهرتز2,4وبالمقارنة فإن الشبكة المحلية الالسلكية األولية دعمت فقط اتصاالت يصل نطاقها إلى  .اإلتصال

لكية   .درجة متاحية واعتمادية أآبر ة الالس صميم هيكل     .تساهم عدة من العوامل تساهم في درجة المتاحية واالعتمادية األعلى للشبكة المحلي تم ت ي
لكية            شبكة الالس تقرار وأمن ال ى تحسين اس ساعد عل ا ي ة مم ى من المرون د أصبح زمن     .الشبكة المحلية الالسلكية الجديدة من أجل درجة أعل ولق

م       (التي يتم اإلبالغ عنها أسرع من األول        االستجابة بالنسبة للمشاآل     ر           )2عند مستوى خدمة األولوية رق لكية تعتب ة الالس شبكة المحلي ، حيث أن ال
ة    شغيل اليومي ات الت دة          .هامة بالنسبة لعملي لكية الجدي ة الالس شبكة المحلي ة أن ال ات األولي شير البيان ى تقليص بنحو    ت  في الحوادث   %95أدت إل

ة تخفيض في    75 وهو   Cisco ITهذه النتيجة أعلى بكثير من الهدف الذي حددته  .على توصيل الخدمة للمستخدمين العرضية التي تؤثر   بالمائ
د عن       الحوادثنسبة  ة تزي ة تقديري سنة    1.4التي قد تؤثر على الخدمة، وقدمت تجنب تكلف ون دوالر أمريكي في ال شبكة     . ملي ى أن ال باإلضافة إل

ل         المحلية الالسلكية من ا    دات مث ة والكشف عن أي تهدي لجيل التالي تتمتع بوظائف إدارية أآثر مرونة، باإلضافة إلى مقدرتها على المعالجة الذاتي
 . غير المصرح بهااإلتصالنقاط 

شغيلية  "يقول ماك أليسدير  .التحسين التشغيلي ى     30نحن نتوقع أن نحقق تخفيض مستديم في المصروفات الت سبة أعل ة، وهي ن ر من    بالمائ بكثي
وفيرات  ا وهي     الت ي توقعناه ة 10الت ذه     ". بالمائ ق ه تم تحقي وفيرات ي د عن       الت ا يزي ة بم ة     120,000في التكلف اليف العمال  دوالر أمريكي في تك

لكية     حصلناوحدها،  ة الالس        Cisco WCSعليها أساسا باستخدام نظام االتصاالت الالس شبكة المحلي ة لل دابير الوقائي ذي شغل دعم الت  .  لكية ال
زمن المخصص لإلصالح                ي فتحت وتصاعدت،        )MTTR(تتضمن اإلجراءات اإلضافية لتخفيض التكلفة  تحسين ال دعم الت ل حاالت ال ، و تقلي

  .وتحسين النظام األمني والقدرة على إدارة الشبكة الالسلكية

ا  على التردد الالسلكي لنقاط أدخل التطوير إمكانيات آشف التطفل الالسلكي والكشف القائم  .قدرات أمنية جديدة    وفي  اإلتصال الغير المصرح به
ًا       .نفس الوقت الحفاظ على النظم والبروتوآوالت الحالية القائمة للتصريح للمستخدمين والتوثيق  د دعم ا أدخل ُيع ا أن م ة آم ة اإلطار    لوقاي وحماي

  ).Cisco Security MARS(ستجابة  للمراقبة األمنية، والتحليل واالCiscoوالتكامل مع نظام )  MFP(اإلداري 

دة من أجل المستخدمين      ة في          .خدمات جدي ة الفني دس والمسؤول عن الناحي يتوف، مهن ول سيرجي ش ة     Cisco ITيق شبكة المحلي  لمشروع ال
 Ciscoنيات الجديدة في خطة   إن الشبكة المحلية الالسلكية الجديدة من الجيل التالي سوف تمكننا من تعقب عديد من التق"الالسلكية الجيل التالي، 

IT            و رددات الرادي ة باستخدام ت اط وصول متطفل ه والكشف عن أي نق ع لذات ى الموق سدير     ."خاصة بنا، مثل الخدمات القائمة عل اك ألي ول م ويق
اح    " م ي              اإلتصال سوف يت صاالتهم وه ة ات ذلك للموظفين من متابع سمح ب ا ي رة مم ة ألول م ة معين اطق خارجي ين     الالسلكي في من ا ب تحرآون م

ة بواسطة                       "يقول ماك أالسيدير     .المباني دم الجودة المتوقع ا أن تق ر يمكنه لكي تدعم الصوت والصورة الالسلكية فإنك بحاجة إلى شبكة أقوى بكثي
، fast layer 2 roaming السريعة للتجوال 2ومن ثم فإن الشبكة المحلية الالسلكية الجديدة تدعم محلًيا مقومات الجودة مثل الطبقة  .المستخدمين

  ".، وجودة الخدمة الذي تعذر تقديمها بواسطة تطبيقنا السابقcall admission controlوالتحكم في قبول االتصال

 .الشبكة المحلية الالسلكية األصلي وتطوير الشبكة المحلية الالسلكية من الجيل التالي تطبيق يوضح أهم الفروق بين 2الجدول رقم 

  الالسلكية األصلية والمطورةCiscoخصائص شبكات  . 2جدول رقم 
ةCiscoشبكة   مجال الحل لكية الداخلي  المحلية الالس

 2005في 
بكة   نCiscoش لكية  م ة الالس  المحلي

  2007الجيل التالي في 
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ر من   إتصال نقاط البنية التحتية ة75 :3100أآث  بالمائ
اط   اذج  نق ن نم صالم  Cisco  اإلت

Aironet 350 Series ،25 %ن م
 Cisco Aironet اإلتصال نماذج نقاط 

1200 Series 

اط  صالنق ن  إت د ع ة6000تزي  نقط
صال  بكات إت ول  ش Cisco، وحل

اط       إتصال الالسلكية الموحدة باستخدام نق
ى  ة عل اتLWAPPمبني ى برمجي  وعل

  . Ciscoنظم تشغيل اإلنترنت لشرآة 

د / مبنى380ما يزيد عن     التغطية موقع في ما يزي
  دولة85عن 

شط،50أآثر من     ألف مستخدم السلكي ن
 . إتصال مستخدم لكل نقطة 25بواقع 

اني   ل المب عة داخ ة موس افةتغطي  باإلض
إلى تغطية خارجية في المناطق الرئيسية

 مستخدم باستخدام60,000ما يزيد على    
ستخدم لكل15متنوعة؛   إتصالأجهزة    م
 . إتصالنقطة  

س   جودة الخدمة صاحبوظيفة تن ززة ل يق موزعة ومع
 )EDCF(الشرآة 

)Wi-Fi) WMMوسائط متعددة بتقنية    
  802.11e مقياسوانتقال مخطط إلى ال

والي  أجهزة المستخدم ل حاسب شخصي60,000ح  عمي
والي  لكي، وح اتف 2000الس از ه جه

ل ق    يعم ن طري لكي ع  Ciscoبالالس
7920IP  زة ام األول أجه ي المق ف

شرآة  ة ل الء Ciscoالمالئم ن عم ، ولك
دادات  ة   Ciscoامت )CCX(المتوافق

ًا   دو تقريب زة  3000تب ن أجه PDA م
 المساعد الرقمي الشخصي

ة دادات المتوافق سايرة لالمت زة م أجه
شرآة  بCCXل زة الحاس ل أجه    مث

ي ساعد الرقم زة الم صي وأجه الشخ
 PDAالشخصي 

لكي ت الالس ول اإلنترن ف بروتوآ هوات
802.11 a/b/g  

شرآةاإلتصال  خادم التحكم في      األمن  اآلمن ل
Ciscoرخيص ق والت ل توثي  ألج

بة   ستخدم والمحاس ،)AAA(للم
ب د بموج دخول الممت ة ال ومراجع
ة ة آمن ن خالل تفريع رن م ول م بروتوآ

)EAP-FAST(ل ول التكام ، وبرتوآ
شرآة    سي ل ، و)Cisco) CIKPالرئي

WPA /سي ل الرئي ول التكام بروتوآ
 )WPA/TKIP(المؤقت 

ة ل الالسلكي المتوافق ة آشف التطف أنظم
ع  ن)802.11i) WIDSم شف ع ؛ الك

رددات تخدام ت ة باس اذ متطفل اط نف نق
ار اإلدارة    ة إط و؛ حماي ؛)MFP(الرادي

ع نظام  CS-MARS Ciscoالتكامل م
ا ن بم ام األم ول نظ م متواصل لحل ؛ دع

ام    ك نظ ي ذل ،EAP-FASTف
WPA/TKIP دم التشفي مقياس، و ر المتق

WPA2/AES)( 
، حل  Hotspot.cisco.comمدخل  وصول الزائر

 Cisco Buildingعالمي يستخدم 
Broadband Service Managers 

(BBSM)للشبكة الخاصة بالزائرين  

شبكة ة ل ول الحالي ع الحل ل م التكام
 الزائرين 

  Cisco WLSEاألنظمة الداخلية و اإلدارة
 

ة    ه       .مكاسب متواصلة لإلنتاجي ذي أجرت داخلي ال ام   Cisco ITاآتشف المسح ال ًا    Cisco أن، في المتوسط، موظفي    2005 ع  يكسبون تقريب
وم باستخدام     ذه   . الالسلكي اإلتصال ساعة ونصف الساعة تقريبًا من وقت اإلنتاج والعمل آل ي ادة وه شرآة        الزي رة لل زة آبي د مي ة تع في االنتاجي

 .أمريكي لكل مستخدم سنويا دوالر 24,000وتضيف قيمة تزيد على 

ى                      WLANآما أن الشبكة المحلية الالسلكية       درة الموظفين عل ل، وق اليف الكواب ة، وتخفيض تك ة الحالي  الجديدة تدعم وتحافظ على فوائد اإلنتاجي
شبكة المح   Cisco ITولذلك فإن .مشارآة مجاالت العمل المختلفة تقرار ال ان      تتوقع أن تحسن طريقة التغطية وزيادة اس لكية سوف يخلق ة الالس لي

بالنسبة للمستخدمين الجدد الذين وصل عددهم    . دقيقة إضافية يوميًا للمستخدمين الرئيسيين للشبكة المحلية الالسلكية20زمنية تصل إلى  توفيرات
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لكية        ة الالس شبكة المحلي ا ال ة لمزاي ة الحال ى دراس االطالع عل ضل ب ى التف سح، يرج ائج الم ى نت الع عل ن االط د م الي لمزي ع الت ى الموق  :عل
html.7dl_wireless/studies_case/ciscoitatwork/about/web/com.cisco.www  

 الدروس المستفادة
لكية وتطوير      Cisco ITفادت منها  االستفادة من الدروس المستفادة التي استCiscoيستطيع عمالء  ة الالس شبكة المحلي  خالل االنتشار األولى لل
 .الجيل التالي

اس  أجزاء معينة من العالم بسبب أن ال في المختلفة وبطاقات الوصالت البينيةاإلتصال مطلوب نقط . مسائل تنظيمية د   802.11a  حيث أن مقي  ق
دًا في بعض ا        ر معتم ه أو غي د        ال يكون مسموحًا ب ه الجدي د في ثوب اده بع تم اعتم م ي دان أو ل ئة،        .لبل سوق الناش ى وجه الخصوص في دول ال عل

تمكن من استخدام نفس      Ciscoنتيجة لهذه المسائل، فإن  .والمتطلبات التنظيمية تكون أآثر تعقيًدا، ويتم التحكم أآثر في المستويات الالسلكية م ت  ل
ف لم يؤثر بصورة آبيرة على متطلبات الدعم أو المزايا الممكن تحقيقها من الشبكة المحلية الالسلكية هذا االختال . في آل دولةاإلتصالنوع نقطة 
  .الجديدة

وارد التحول   دة              .م لكية الجدي ة الالس شبكة المحلي ول ال شر حل اء ن وارد دعم أثن شغيلية وم وارد ت وب م ان مطل اء والتصميم      .آ خالل مراحل البن
باإلضافة إلى  . تصميم الشبكة بعمل واختبار التصميم وقاموا بتوثيق آل ما يلزم الستخدام المعامل المحلية والبعيدةللمشروع، قام عدد من مهندسو

راد إدارة                ام أف أن عدد من مهندسو عمليات الشبكة قاموا بتنفيذ التصميم المقترح ببعض المواقع التجريبية من أجل عمل اختبارات محددة المدة، وق
دريبًا   Cisco ITقام فريق آخر من  .  Cisco ITاء الوصلة البينية ألنظمة إدارة الشبكة الداخلية لـ  بإنشCiscoشبكة   بعمل توثيق فني وأجروا ت

 .على مستوى عالمي من أجل مهندسي التنفيذ والدعم

ذ         شاط التنفي ة جدول ون دراء المشروع بمراقب ة      .أثناء مرحلة التنفيذ، قام عدد من م ذ عملي ام بتنفي دة آل من       ق لكية الجدي دات الالس الترآيب للمع
  . وعاملين متعاقدين من خارج الشرآةCiscoموظفي شرآة 

ًا      Cisco ITقامت  .االنتشار الداخلي والخارجي ذلك اختالف تعكس ب ة، ل  بوضع خطط انتشار منفصلة لكل من التغطية الداخلية والتغطية الخارجي
ة   في تصميم هيكل المجال واحتياجات  وتوقع    ستويات الخدم ستخدم لم ى من           .ات الم ة أعل ة بأولوي ة الداخلي د حظيت تحسين وتحديث التغطي ولق

  . الخارجية الجديدةاإلتصالترآيب نقاط 

http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/case_studies/wireless_dl7.html
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 الخطوات التالية
ام               Ciscoمن المتوقع االنتهاء من نشر حلول شبكة          شرآة في منتصف ع دة في آل أنحاء ال لكية الجدي ة الالس د اال . 2007 الداخلي اء من   وبع نته

  : تخطط لتولي عملية التحسينات على النحو التالي Cisco ITاالنتشار المبدئي، فإن 

  .أجهزة المخدوم الالسلكية الحالية إلضافة  Cisco Secure Services Clientنشر برنامج  ●
  . على الخدمةزيادة نظام األمن والكشف عن المشكالت وقدرات الصيانة الذاتية للحوادث العرضية التي قد تؤثر ●
زة          ) Wi-Fi VOIP(توصيل خدمة الصوت الالسلكي  ● ى مجموعة متنوعة من أجه ادي عل سلكي الع بنفس الجودة المعهودة مع النظام ال

 .المستخدم
   . لضمان استمرار التغطية بين شبكات الالسلكيLayer3 roamingدعم خدمات التجوال  ●
زة                 تقديم تقرير عن موقف وجود وظهور أجهزة نشطة وأ         ● ى التفاعل مع أجه ي عالمات عن وجود أي ترددات راديو السلكية باإلضافة إل

  .المخدوم لجمع معلومات عن المقاييس واآتشاف المشاآل والعمل على مواجهتها
 .مباشرةتمكين الشبكة المحلية الالسلكية من توفير خدمات فيديو  ●

 لمزيد من المعلومات
ى  Cisco على تنوع حلول األعمال قم بزيارة  Cisco IT من دراسات الحالة لـ  لقراءة دراسة الحالة آاملة أو لمزيد  Ciscoداخل   :Cisco عل

IT  ciscoit/go/com.cisco.www 

 مالحظة
ا       Ciscoهذه النشرة تصف آيف تمكنت  شار المنتجات الخاصة به تفادة من انت د يكون   . من االس ائج         ق د ساهم في وجود النت  عدد من العوامل ق
 . ال تضمن بالتالي نتائج مشابهة أو مماثلة في أي مكان آخرCiscoوالمزايا المذآورة أعاله؛ فإن 

ضمنية الخاصة                            Ciscoوعليه، فإن    ضمانات ال ك ال ا في ذل وع، سواء صريح أو ضمني، بم ا هي دون ضمان من أي ن شرة آم ذه الن  تقدم ه
 .تج أو مالئمته ألي غرض معينبتجارية المن

د ال                                  ار ق ان باإلنك ذا البي إن ه الي ف سئولية عن أي ضمانات صريحة أو ضمنية وبالت ان إخالء م سمح ببي دان ال ت بعض التشريعات في بعض البل
 .يسري عليك
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