
 

 

                Cisco ITدراسة حالة لـ
 مزايا شبكة االتصاالت المحلية الالسلكية

بكة    بحت ش ف أص لكية  Ciscoآي ة الالس ستخدمين  شبكة ال المحلي سية للم الرئي
 الشرآاتب

 . دقيقة تقريًبا يومًيا باستخدام الشبكة الالسلكية90متوسط وقت اإلنتاجية اإلضافي للموظفين  يبلغ

ذه   توضح دراسة    :الالسلكية / السلكية  اتالشبكاستبيان استخدام وإنتاجية / Cisco ITدراسة حالة لـ ة ه شر الحال  ن
Cisco IT       ى شبكة شامل إل داخلي للوصول الالسلكي ال ر         Cisco ال ات األآب د من البيئ دة تع ال رائ ة أعم ، وهي بيئ

ة لـ       و .واألآثر تعقيًدا على مستوى العالمحجًما  رة الفعلي ى الخب د العمالء عل ذا المجال    Cisco ITيمكن أن يعتم  في ه
  .مماثلةبغية المساعدة على دعم احتياجات عمل 

 التحدي
ات        2000شبكة السلكية في عام بنشر  Cisco® ITعندما قامت  ة متطلب ل في تلبي ك تتمث سية وراء ذل ، آانت األهداف الرئي

لكية اتصال   لتوفير شبكة   العمالء القوية    شبكة         الس ى ال ة الموظفين من خالل الوصول إل ت، وفي أي    " ودعم إنتاجي في أي وق
يح           وفي ذلك الوقت، آان ".مكان ة تت ة أو شبكة احتياطي لكية هو أن تكون شبكة ثانوي ة الالس  الهدف من شبكة االتصال المحلي

 .المحلية السلكيةاالتصاالت مزيًدا من القدرة على التحرك وتساعد على زيادة اإلنتاجية، وليس أن تكون بديًال عن شبكة 

ام   ي ع د 2002وف ن  18، بع هًرا م شر ش شبكة   الن ي ل األول
ام     االتصاالت   لكية في ع ة الالس  Cisco، أجرت  2000المحلي

IT لكية االتصاالت  استبياًنا لقياس مدى تبني شبكة  .المحلية الالس
غ          2002ووفًقا لنتائج استبيان     ة تبل ر متوقع ، آانت نسبة آبيرة غي

وظفي   25 ن م ة م بكة  Cisco بالمائ ستخدمون ش صاالت  ي االت
يلة  ا وس لكية باعتباره ة الالس صالالمحلي سية اإلت ول  .الرئي وبحل

ي مضى     Cisco IT، أيقنت 2005عام  لكية الت شبكة الالس  أن ال
وظفي         ن م ر م دد أآب ستخدمها ع بح ي نوات أص س س ا خم عليه

Cisco     ة ن إنتاجي ر م شكل آبي ّسن ب تخدامها ح ، وأن اس
ة المستخدمين وأن البنية الالسلكية      ذا         القديم دعم ه ديًثا ل تطلبت تح

ة االستخدام اإلضافي واإلنتاجي  ى      .ة المرتفع اج إل ق احت لكن الفري
لكية       دليل بغية الحصول على دعم إداري ألية تحديثات هيكلية الس

ام   ).ومكلفة( تبياًنا إضافًيا   Cisco IT، أجرت  2005وفي ع  اس
شبكة   سية ل ا الرئي د المزاي صاالت لتحدي لكية االت ة الالس المحلي

صميمها بح ادة ت شبكة وإع ي لتحديث ال يث ووضع األساس العمل
  . الرئيسيةاإلتصالتصبح وسيلة 

ذهو ة ه ام  هي الوثيق تبيان ع ائج اس ل لنت وجز وتحلي ارة عن م عب
اًدا       تقدم أنها آما   2005 الدروس المستفادة والخطوات التالية اعتم

 .على ذلك االستبيان

 الحل
تبيان شبكة   Cisco ITأرسلت  لكية   االتصاالت   اس ة الالس المحلي

ام  سة   2005لع ر المؤس ىعب الم،    25 إل ر الع ف عب ف موظ  أل
ع   . بالمائة26وتلقت رًدا من أآثر من  آان معدل االستجابة المرتف

  .يرجع إلى العديد من المزايا المتوقعة للشبكة الالسلكية، واستثمار المستجيبين في نجاحها

ام     ي ع ه ف ة أن ائج الهام ين النت ن ب ان م تخدم  2005وآ ن اس ر م ستجيبين ش 42أآث ن الم ة م صاالت بكة  بالمائ ة االت المحلي
  .، وهو تقريًبا ضعف العدد المالحظ قبل ذلك بثالث سنواتلإلتصال بالشبكةالالسلكية باعتبارها الطريقة الرئيسية أو الوحيدة 

 ومع مرور .الشبكة المحلية الالسلكية أهمية لمستخدميناتشكل 
 

  الوقت؛ أصبح معدل التبني عالمًيا من الناحية العملية، وأصبح
 

  اآلن أآثر من اثنين وأربعين بالمائة من موظفينا يستخدمون
 

  الشبكة المحلية الالسلكية باعتبارها وسيلة االتصال الوحيدة أو 
 

 86 توفير أآثر من Ciscoعمل بشرآة ويذآر طاقم ال .الرئيسية
 

 دقيقة من الوقت اإلنتاجي اإلضافي لكل موظف يومًيا، بما يعادل 
 

  دوالر في شكل فوائد إنتاجية لكل مستخدم24.000أآثر من 
 

 لقد أصبحت شبكة االتصاالت المحلية حًقا تمثل أهمية . سنوًيا
 

 ". بعملهاCisco بالنسبة لطريقة قيام 
 

 اآاالسدير، مدير برنامج تكنولوجيا المعلومات واالستراتيجية والبنية أويسين م-
 Cisco Systems الالسلكية بشرآة 
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ا يقرب من              Ciscoمن بين النتائج األخرى الهامة أن موظفي         ون في المتوسط م ة       90 يحقق ة إضافية من وقت اإلنتاجي  دقيق
 .هذه ميزة هائلة للشرآةاليومية، و

 النتائج

 المستجيبون لالستبيان حسب وظيفة العمل
شرآة       32آان ما يقرب من      ان  و؛ Cisco بالمائة من المستجيبين لالستبيان جزًء من الطاقم الهندسي ب نهم من    17آ ة م  بالمائ

يس    الخاصة ب نظًرا لمتطلبات التنقل و .طاقم المبيعات والتسويق ذه، فل ال ه ذه المجموعات أظهرت     وظائف األعم أة أن ه  مفاج
إن الوظائف    .أعلى المستويات الستخدام الشبكة الالسلكية ة "وآما هو متوقع، ف شرية،      " المكتبي وارد الب ة والم ل المالي سبًيا، مث ن

ارهم من المتب         10وآان  .أظهرت معدًال أآثر انخفاًضا بكثير ا المعلومات ويمكن اعتب اقم تكنولوجي ستجيبين من ط ين   من الم ن
 ).1الشكل (األوائل أو الرواد التكنولوجيين 

" .   Figure 1 "ما هو دورك الوظيفي؟

 

 استخدام االتصال الالسلكي في العمل
شبكة        ة اتصال الموظفين بال ى طريق ر عل شكل آبي ستخدم  و .يؤثر االتصال الالسلكي ب تبيان     96ي ستجيبين لالس ة من الم  بالمائ

 ).2الشكل (هم االتصال الالسلكي على األقل بعض الوقت في عمل

" .   Figure 2  "هل تستخدم االتصال الالسلكي في العمل؟
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 تكرار استخدام االتصال الالسلكي
ا يقرب من     .أصبح العديد من الموظفين يعتمدون على االتصال الالسلكي تبيان     43وقد وصف م ستجيبين لالس ة من الم  بالمائ

ر من       ).3الشكل ( لديهم الالسلكية بأنها وسيلة االتصال الرئيسيةالمحلية شبكة االتصال  شكل آبي لقد غير االتصال الالسلكي ب
  . مع بعضهم البعضCiscoطريقة عمل موظفي 

" .   Figure 3 "ما عدد مرات استخدامك لالتصال الالسلكي في العمل؟

 
 

 الالسلكية في األسبوعالمحلية استخدام شبكة االتصال 
ن   ر م لكي    38أآث صال الالس تخدموا االت ستجيبين اس ن الم ل م بوعًيا  20 بقلي ر أس اعة أو أآث شكل ( س ؤالء   ).4ال ن ه وم

ة     . ساعة في األسبوع   40 بالمائة تقريًبا شبكة االتصال الالسلكية أآثر من  20المستخدمين، استخدم  سيرات المحتمل وأحد التف
استخدمت نسبة وقد  . الالسلكي الشامل ذا قيمة خاصةاإلتصالهي أن المستخدمين في الوظائف ذات المتطلبات الكثيرة يجدون 

 . ساعة أسبوعًيا20 إلى 5 الالسلكي لمدة تتراوح من اإلتصال بالمائة من المستجيبين 45بلغت  جيدة

Figure 4   . " التي تستخدم فيها االتصال الالسلكي في العمل؟ في اإلسبوعما عدد الساعات" 

 

 زيادة اإلنتاجية
ا يقرب     االتصال رته شبكة عندما سؤل من ردوا على االستجواب عن مقدار الوقت اإلضافي الذي وف   ال م لكية، ق المحلية الالس

ال          28من   ا ق ا؛ بينم ا يومًي روا ساعتين أو ثالث ساعات        24 بالمائة منهم أنهم وفروا ساعة واحدة تقريًب م وف نهم إنه ة م  بالمائ
شكل  (إضافية  ة        ).5ال ادة في اإلنتاجي ان متوسط الزي د آ ادل     86وق ا يع ا، أو م ة يومًي ستخدم    ساعة إض  315 دقيق افية لكل م
 ".الوقت اإلضافي الذي تعمله أو توفره بسبب توافر الشبكة الالسلكية"وقد حدد االستبيان الوقت اإلنتاجي اإلضافي بأنه  .سنوًيا

ع الدراسة                        ا في مواق اني وإليه ال من المب ى أو االنتق ومن أمثلة هذا؛ توفير الوقت الذي آان ُيستغرق في التنقل في أرجاء المبن
 والوقت الذي يتم توفيره قبل االجتماعات وبعدها وتحسن األخرى  Ciscoإلى مكاتب االنتقال لة االتصال الشبكي عند وسهو

 7 من 3صفحة  .Ciscoهذا المستند يتضمن معلومات عامة خاصة بشرآة . لحقوق محفوظةآافة ا. Cisco Systems, Inc لشرآة 2008 – 1992 ©آافة المحتويات محمية بحقوق النشر 



 
              Cisco ITدراسة حالة لـ

المحلية االتصاالت شبكة مزايا

 

 

ت      ل ووق ي العم ل ف هولة التنق سين س ل الخاصة وتح ات العم ات ومجموع اء االجتماع ات أثن ى المعلوم اون والوصول إل التع
 .االستجابة

ة    Ciscoالداخلي الخاص بشرآة وباستخدام نمط حساب التكلفة المالية      دة إنتاجي ادل فائ ، فإن وقت اإلنتاجية الذي يتم توفيره يع
ا            . دوالر لكل موظف  24.500سنوية تزيد عن  املين بتكنولوجي ات الع تبيان حديث لمرتب ه باستخدام اس ك، فإن دًال من ذل أو ب

وقد ورد في   1. دوالر تقريًبا لكل موظف سنوًيا15000 مزايا إنتاجية تبلغ Cisco، تحقق 2006المعلومات في أمريكا لعام 
ه من       .تعليقات المستخدمين مزايا هائلة تتجاوز مجرد إضافة المزيد من الساعات للعمل اإلنتاجي يومًيا ون أن د وجد الموظف وق

ى المعلومات ا                 اإلتصالخالل   وا من الحصول عل إنهم تمكن اء االجتماعات، ف انوا    إلى الشبكة والتواصل مع بعضهم أثن ي آ لت
ل، لكن    .يحتاجونها التخاذ قرارات فورية ذ وقد تعذر تحديد حجم قيمة اتخاذ القرارات بمزيد من السرعة على العم زة ال   هه مي
 .يرغب الكثيرون في التخلي عنها

Figure 5   . " المحلية الالسلكية لك؟االتصال ما مقدار الوقت اإلنتاجي اإلضافي الذي توفره شبكة" 

 

 المحلية الالسلكيةفائدة شبكة االتصاالت 
ر من  ال أآث ر 80ق شكل آبي دة ب ة أو مفي لكية آانت هام ة الالس بكة االتصاالت المحلي تبيان إن ش تجابوا لالس ة ممن اس  بالمائ

د الطلب      اإلتصال وهذا يؤآد أيًضا على أهمية  ).6الشكل (لوظائفهم  شبكي واسع النطاق للمستخدمين عن م     . ال ي ت شبكة الت وال
  .Cisco لتكون شبكة ثانوية أصبحت اآلن أداة عمل رئيسية لموظفي في البدايةنشرها 

Figure 6   . " ؟إلى أي مدى تستفيد في وظيفتك من قدرة اإلتصال الالسلكي" 

 

 األجهزة الالسلكية إختيارات
ار      لكية، اخت ة الالس شبكة المحلي ى ال دونها عل ي يري لكية الت زة الالس ار األجه ة باختي د المطالب ستج 73عن ن الم ا م يبين  تقريًب

Cisco Unified Wireless IP Phone 7920)   اتف شابه Wi-Fiأو ه ائي    )  م اتف وضع ثن وي /Wi-Fi(أو ه ) خلي
  . الخاصة بهم (PDA) بالمائة تقريًبا استخدام أجهزة المساعدات الشخصية الرقمية25وقد أراد  ).7الشكل (

                                                 
1  

 7 من 4صفحة  .Ciscoهذا المستند يتضمن معلومات عامة خاصة بشرآة . لحقوق محفوظةآافة ا. Cisco Systems, Inc لشرآة 2008 – 1992 ©آافة المحتويات محمية بحقوق النشر 



 
              Cisco ITدراسة حالة لـ

المحلية االتصاالت شبكة مزايا

 

 

Figure 7   . "ة الالسلكيةالرجاء اختيار األجهزة الالسلكية التي تود استخدامها على الشبك". 

 
صوتي؛      االتصال  وقد تضمن سؤال ذو صلة ما إذا آان المستجيبون قد استخدموا شبكة              ال  حيث   المحلية الالسلكية لالتصال ال ق

ة  58المحلية الالسلكية لالتصال الصوتي، وأشار ما يقرب من االتصال   بالمائة من المستجيبين إنهم استخدموا شبكة        25  بالمائ
م سيكونون   ستقبل         إلى أنه لكية لالتصال الصوتي في الم ة الالس شبكة المحلي ين باستخدام ال وم دعم لجودة      . مهتم وال يوجد الي

لكية   ) QoS(الخدمة الفعلية  شبكة الالس اتف   (لالتصال الصوتي عبر ال  Cisco 7920 Wireless IP Phoneرغم أن ه
ين  Cisco الخاصة بشرآة اإلتصاليعمل مع نقاط  ول المكالمات     بغية توفير مستوى مع تحكم في قب د من     ).لل ورغم أن العدي

ة الخاصة      IP، وهو هاتف Cisco IP Communicator يستخدمون Ciscoموظفي  وتر المحمول أجهزة الكمبي  برمجي ب
دين عن مك                  ون بعي دما يكون اتفي عن دهم باتصال ه اد ابهم، عبر الشبكة الالسلكية لتزوي ون في أحد      (ةتبهم المعت دما يكون أو عن

 ).اتب التعاونية الجديدة للهواتف المحمولة وال يجلسون بالقرب من هاتفالمك

 زيادة اإلنتاجية مع مرور الوقت باستخدام االتصال الالسلكي
امج  دير برن دير، م سين ماآاالس ول أوي ة Cisco ITيق ة الهيكلي لكية والبني تراتيجية الالس ق االس بكة " لفري شكل ش صال ت االت

ر من           لمستخدمينا، المحلية الالسلكية أهمية   ة، وأصبح اآلن أآث ة العملي ومع مرور الوقت؛ أصبح معدل التبني عالمًيا من الناحي
 .المحلية الالسلكية باعتبارها وسيلة االتصال الوحيدة أو الرئيسيةاالتصال اثنين وأربعين بالمائة من موظفينا يستخدمون شبكة 

ر               86 توفير أآثر من     Ciscoويذآر طاقم العمل بشرآة      ادل أآث ا يع  دقيقة من الوقت اإلنتاجي اإلضافي لكل موظف يومًيا، بم
ة    الالسلكية لقد أصبحت شبكة االتصال المحلية  . دوالر في شكل فوائد إنتاجية لكل مستخدم سنوًيا24.000من  ل أهمي ا تمث حًق

 ". بعملهاCiscoبالنسبة لطريقة قيام 

ع موظفي        وفي أواسط التسعينيات من ال     م          Ciscoقرن الماضي، آان جمي ب، والتي ل وتر سطح المكت زة آمبي ستخدمون أجه  ي
د                    تكن متنقلة وتطلبت أن يعمل هؤالء المستخدمون من مكاتبهم أو أن يصطحبوا معهم عملهم في شكل مذآرات مكتوبة بخط الي

ان العمل     .اء السفر أو في مواقع العمالءأو في شكل مطبوع إذا آانوا يعملون في غرف االجتماعات أو في المنزل أو أثن د آ لق
زل وآخر في العمل                         وتر في المن شرآة، آمبي ل ال وتر من قب ازي آمبي وفير جه ات   (من البيت صعًبا وتطلب ت حيث إن متطلب

ام بالعمل         Ciscoاألمان بشرآة  ة شخصية للقي وتر منزلي زة آمبي ا من استخدام أجه ر       ). منعت موظفيه ك يتغي دأ آل ذل د ب وق
راد            ب اول األف ي متن ا ف ا جعله ة وتوافره وتر المحمول زة الكمبي عر أجه ث إن س ي، حي رن الماض ن الق سعينيات م أواخر الت

د    Cisco بقيمة قوة العمل المتنقلة، استثمرت       Ciscoواعتراًفا من   . والشرآات على حد سواء     في هذا الجانب من خالل تزوي
وتر مح            زة آمبي ار استخدام أجه ان                     آافة الموظفين بخي ك، آ ب؛ ورغم ذل وتر سطح المكت زة آمبي دًال من أجه ة ب  اإلتصال مول

شبكة  م   بال د  اإلتصال ، ومن ث سلكية        بالعدي شبكة ال ى ال زال مقصوًرا عل ة، ال ي ومع استخدام    . من األدوات والخدمات اإلنتاجي
لمكتب أو المنزل أو أثناء السفر، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ُأتيحت للمستخدمين القدرة على العمل من محطة عمل واحدة من ا       

الفعلي  اإلتصال عن بعد أو وسيلة لإلتصال آان ال يزال يحتاج إلى اتصال شبكة سلكية من خالل           Ciscoلكن االتصال بشبكة    
ان                 .شبكة المؤسسة ب د من األغراض، آ سبة للعدي ة، لكن بالن د من الحري وا بمزي ى أن يتحرآ درة عل ون بالق ع الموظف د تمت وق

 .بمكاتبهم" مقيدين"المستخدمون من الناحية الفعلية ال يزالون هؤالء 

ام    ول ع د من موظفي     أدرك، 1999وبحل شرآة     Ciscoالعدي شبكة ال ة االتصال الالسلكي ب ذا االتصال      . قيم د حررهم ه فق
ى إعداد    العديد مفشجع هذا .الالسلكي ومّكنهم من العمل في أية بيئة، مما أدى إلى تحسين اإلنتاجية بشكل آبير ن األشخاص إل

شارآة           إتصالنقاط   ذه مع          اإلتصال  السلكية في مناطق العمل الخاصة بهم، وإلى م لكية ه ة الالس ى شبكة االتصاالت المحلي  إل
 ، وأتاح لألفراد تكن آمنةهذه لم ") المتفرقة"أو ( غير التقنية اإلتصالولسوء الحظ فإن العديد من نقاط  .فرق العمل الخاصة بهم
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ا   سهولة   Ciscoرج من خ شبكة ب راق ال نة، من          . اخت ا يقرب من س د استغرق األمر م ى  1999وق ى تمكنت   2000 إل ، حت
Cisco IT      ك اللحظة، أمضت ى تل لكية؛ وحت ا  Cisco IT من تصميم خدمة إنتاجية آمنة لشبكات االتصال المحلية الالس  وقًت

ر اآل       لكية غي ة الالس شبكات المحلي ات ال الق توزيع ي إغ ًرا ف شائها   آبي ون بإن ام الموظف ي ق ة الت بكات    .من شهرة ش ًرا ل ونظ
ع   ن المواق د م ي العدي لكية ف ة الالس صاالت المحلي اط (االت ورة نق صالوخط ةاإلت ر اآلمن ة غي بكة ) المتفرق اء ش د بن ه عن ، فإن

ررت    ة، ق اني           Cisco ITاالتصاالت الالسلكية اآلمن ى من مب لكية في آل مبن ة الس اط اتصال محلي ع نق  حول  Cisco توزي
  .العالم

ك صحيًحا      . في البداية أن يستخدم الموظفون االتصال الالسلكي من وقت آلخر فقطCisco ITوقد توقع مهندسو  ان ذل د آ وق
دراءهم الالسلكي من    لإلتصال في البداية، نظًرا ألن الموظفين تعين عليهم أن يطلبوا ويحصلوا على موافقة  اء مراحل    .م وأثن

دما اتخذت    التخطيط األولية ل ة عن وفير   Cisco ITشبكات االتصاالت المحلية الالسلكية، تغيرت هذه العملي رار بت  تصريح  الق
ع   ةالكمبيوتر المحمول أجهزة  بطاقة محول السلكي لتمكين 40.000وقامت بشراء  .آامل وة    .Ciscoموظفي  لجمي ًرا لق ونظ

شرآة     العمل المتنقلة والديناميكية التي تمضي وقًتا أقل بكثير عل          رار ال إن ق ب، ف ر "ى المكات دة     " بتحري ائج جي ا حقق نت موظفيه
  .بالنسبة للعمل

 الدروس المستفادة
ام   االتصال أصبحت شبكة  ة قي د القت    . بالعمل Ciscoالمحلية الالسلكية اليوم تشكل جزًء أساسًيا من طريق ا  Ciscoلق  نجاًح

ي االتصاالت      .تاحة حرية التنقلآبيًرا جًدا، من حيث تحسن اإلنتاجية وتمكين الموظفين وإ وفي الوقت ذاته، فاقت معدالت تبن
تهم    .الالسلكية األهداف األصلية للهياآل والعمل بهذا الحل وقد وّسع المستخدمون من قدرات الهيكل الموجود وعبروا عن رغب

  .في زيادة عرض النطاق والتغطية والدعم لالتصاالت الالسلكية الصوتية والمرئية

  التاليةالخطوات
ى          ليكون ورغم أن التوزيع األولي للشبكة المحلية الالسلكية قد تم تصميمه في البداية              ة عل ردود اإليجابي ة، إال أن ال شبكة ثانوي

ة وراء      زة العملي ا المي االستبيان والمعدالت المرتفعة الستخدام االتصاالت الالسلكية آوسيلة أساسية للوصول إلى الشبكة قد أثبت
ع ا ام التوزي ي ع سي ف لكية والتحديث الرئي ة الالس صاالت المحلي شبكة االت ي ل بكات 2006ألول امج ش الي من برن ل الت  والجي

ال   Cisco، بدأت 2005واعتماًدا على نتائج استبيان المستخدمين لعام  .االتصاالت المحلية الالسلكية  في استثمار الوقت والم
ألصلية بشكل تام بشبكة السلكية من الجيل التالي ذات وظائف أآثر تكون مالئمة            الستبدال شبكة االتصاالت المحلية الالسلكية ا     

  .آوسيلة اتصال رئيسية

تحكم         دات ال ى وح ستندة إل ة الم لكية المرآزي ة الالس صاالت المحلي بكات االت ل ش ن ح زيج م ى م دة عل شبكة الجدي تعتمد ال س
اط   ) Lightweight Access Point Protocol [LWAPP] اإلتصالباستخدام نقاط (  اإلتصال لمعظم المواقع، وحل نق

اط  (المستقلة الموزعة  ى   اإلتصال باستخدام نق ستندة إل ر صغًرا    ) Cisco IOS® Software الم ع أآث ذا    .في مواق ألف ه يت
زة      .الحل من خمسة عناصر غير مرتبطة تعمل مًعا من أجل توفير حل السلكي موحد لألعمال ارة عن أجه وهذه العناصر عب

لكية من                           عمي ة الالس شبكات المحلي تحكم في ال د شبكي من خالل وحدات ال شبكية    Ciscoلة ونقاط وصول وتوحي  واإلدارة ال
ر نظام     ا عب تحكم الالسلكي   Ciscoالمتميزة عالمًي ل  ) WCS( لل شبكة        .وخدمات التنق ذه ال سية له ا الرئي ل إحدى المزاي وتتمث

اعتماًدا على مضاعفة عدد   ( بالمائة 700 إلى 600 من سعة اإلتصالي زيادة  فCiscoحالًيا داخل  نشرها  الالسلكية التي يتم    
  ). في آل موقع واستخدام بروتوآوالت للتحكم في عرض النطاق األعلىاإلتصالنقاط 

ى      الي عل ل الت ن الجي لكية م ة الالس صاالت المحلي بكات االت امج ش وي برن ة ينط ة   عملي شبكة العالمي سية لل صميم رئي ادة ت إع
ة           .نات حلول آبيرةوتحسي لكية مالئم شبكة الالس لكية أن تكون ال ة الالس شبكة االتصاالت المحلي دة ل وسوف تضمن البنية الجدي

يلة وصول أساسية    شبكة           .باعتبارها وس ًيا من ال دعم الصوتي والمرئي الالسلكي جزًء أساس يتم تحسين    .وسوف يكون ال وس
دخل شبكة االتصاالت      . الالسلكية الموحدةCiscoشبكة االستقرار والتغطية والتوافر من خالل استخدام  وفي النهاية، سوف ُت

ام                ع االقتح ة لمن ان مع نظم متكامل سية في اإلدارة واألم لكية تحسينات رئي وين     ) IPSs(المحلية الالس زات التك ى جانب مي إل
 .ى المواقعالذاتية للشبكة وقدرات اإلدارة الالسلكية والخدمات المعتمدة عل العالجووالتحسين 
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 لمزيد من المعلومات
ة إضافية لـ       ى دراسات حال ال، الرجاء       Cisco ITلقراءة دراسة الحالة بالكامل أو لالطالع عل ول األعم د من حل  حول العدي

 Cisco IT www.cisco.com/go/ciscoitداخل  : علىCiscoزيارة موقع 

 مالحظة
ق      .منتجاتها الخاصة نشر استفادت من Ciscoضح هذه النشرة آيف أن تو دة ساهمت في تحقي وربما تكون هناك عوامل عدي

 . ال تضمن تحقيق نتائج مماثلة في مناطق أخرىCiscoالنتائج والمزايا الموضحة؛ إال أن 

ضمنية       هذه النشرة آما هي دون ضمان من أي نوع، سواء آان صريًحا أم ضمنيً      CISCOتوفر   ضمانات ال ك ال ا في ذل ا، بم
 .بالقابلية لالتجار أو المالءمة لغرض معين

ان إخالء                      ق بي د ال ينطب ذا ق ضمنية، ل ضمانات الصريحة أو ال ضائية إخالء المسؤولية من ال ال تتيح بعض االختصاصات الق
 .المسؤولية هذا عليك
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