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مقارنة تنافسية للتحويل

CiscoHPEHuawei   

االبتكارات

حماية 
االستثمارات 
بالسيليكون 

المخصص

توفر الدوائر 
المتكاملة 
المحددة 

بالتطبيقات 
لمستوى بيانات 

الوصول الموحد 
 )UADP ASIC(

سمات ووظائف 
رائدة ضمن هذا 

المجال.

يساعد السيليكون 
 Cisco المخصص من

على ضمان متانة سمات 
المؤسسات وطول عمر 
النظم األساسية وحماية 

االستثمار.

محدودة
يجعل سجل اكتساب 

الباعة المتعددين خطوط 
المنتج غير متسقة، مع 

عمر قصير للمنتج. وتعتمد 
غالبية نظم التحويل 

األساسية على السيليكون 
التجاري محدود المرونة. 

محدودة
تُعّد تقنية ENP من 

Huawei متأخرًة من حيث 
اإلمكانات إذا ما قورنت 
 .Cisco من UADP بتقنية

وتفتقر Huawei إلى نظام 
أساسي عالي السرعة 

للتكديس، ويعوزها األداء 
والمرونة، وتفتقد إلى 

مرونة معالجة الحزم، 
ولديها نواقص فيما 
يخص الرؤية الكاملة 

وتدفقات البيانات.

تعتمد نظم التحويل 
األساسية على السيليكون 
التجاري، ما يحّد من مرونة 

األداء والوظائف.

ُمدار عبر الخدمة 
السحابية

يمكن أن توفر 
لوحة تحكم 
Meraki من 

Cisco تجربة 
عمالء فائقة 

وتبّسط العمليات 
التجارية.

 Cisco من Meraki تحكم
بنية مفتوحة وقابلة 
للتوسعة تستند إلى 
البرامج وتعمل على 

تسريع العمليات الشبكية 
للمؤسسات وتحسينها.

 Multigigabit بإمكان تقنية
)الجيجا بت المتعدد( 

تجهيز شبكات الوصول 
لدى العمالء لالبتكارات 
المستقبلية عبر تحقيق 
سرعات تساوي 1 جيجا 

و2.5 جيجا و5 جيجا على 
 5e/6 فئة الكابالت

الحالية.

محدودة
توّفر HPE تقنية جيجا بت 

متعدد مكافئة باسم 
Smart Rate، ولكن هذه 

التقنية تنحصر في نظامين 
أساسيين للمنتجات وعدد 

محدود من المنافذ.

محدودة
تتوفر تقنية الجيجا بت 
المتعدد بسرعة تصل 

إلى 2.5 جيجا على بعض 
نماذج المحوالت فقط.

Juniper

تقنية الجيجا بت 
المتعدد

منح العمالء 
محوالت لشبكات 

 ،Wi-Fi 6 
 802.11acو
Wave 2 وما 

بعدها.

https://meraki.cisco.com/products/switches?dtid=osscdc000283
https://meraki.cisco.com/products/switches?dtid=osscdc000283
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االبتكارات

رؤية التطبيقات 
والتحكم بها 

)AVC(

التعرّف على أكثر 
من 1400 تطبيق 

وخدمتها. التمييز 
بين التطبيقات 

غير المشفرة 
والمشفرة 

للمساعدة في 
ضمان المعالجة 
المناسبة لحركة 

مرور البيانات 
شديدة األهمية 

لألعمال.

يمكن لمحوالت الوصول 
من Cisco فحص حركة 

مرور البيانات وتدفقات 
التطبيقات إلنفاذ سياسة 

الوصول إلى الشبكة 
والحماية من الهجمات 
 Cisco IOS Flexible عبر
NetFlow، وDNS-AS، و

 Cisco DNAو ،NBAR
.Assurance

محدودة
 HPE تقتصر أنظمة

األساسية للتبديل على 
التصنيف األساسي لحركة 

مرور البيانات وإنفاذ 
السياسات من خالل 
ACL )قائمة التحكم 

في الوصول(. وهذه 
المنصات محدودة أيًضا 

بسبب افتقارها إلى 
سعة الذاكرة في تبديل 

الوصول.

محدودة
مستوى محدود من 
مراقبة SLA )اتفاقية 
مستوى الخدمة( عبر 

.Huawei من iPCA

بنية األساسية 
المتقاربة: 

أتمتة ثابتة 
عبر شبكات 

 ،WAN، WLAN
والشبكات 

السلكية.

نشر فرع جديد 
على شبكة 

اإلنترنت، أو طرح 
سياسة جديدة 
للتطبيقات في 
غضون دقائق 

باستخدام لوحة 
زجاجية مفردة 

وتقارب حقيقي 
للشبكة.

 Cisco استخدم بنية
 Prime Infrastructure

التحتية لتوفير ميزة اختيار 
مسار WAN من خالل 

IWAN )الشبكة الواسعة 
الذكية( إضافًة إلى 

األمان والتشفير ورؤية 
التطبيقات والتحكم من 

 Cisco DNA Center خالل
.Cisco من TrustSecو

محدودة
تستخدم HPE أدوات 
SDN للتحكم وواجهة 

AirWave من أجل النشر 
المؤتمت للبنية التحتية 

لمحوالت Aruba فقط. في 
اللوحة الزجاجية الواحدة، 
 IMC تقنية HPE تستخدم

)مركز اإلدارة الذكي( 
لمحوالت HPE األصلية 
ولكنها ال تدعم واجهة 

 .AirWave

محدودة
ال توفر تقنية SVC )النسيج 

االفتراضي الفائق( من 
Huawei تقاربًا حقيقيًا 

للشبكة.

المراقبة حسب 
نوع نقطة 

النهاية

مراقبة سلوكيات 
األجهزة والبيانات 

الهامة لتحديد 
المشاكل 
وتصنيفها.

بإمكان Cisco استخدام 
تحليالت لمراقبة 

السلوكيات بواسطة 
 Stealthwatch أداة

 NetFlow وتقنية
)التدفق الشبكي المرن(، 

ويمكنها تصنيف حركة 
مرور البيانات على حافة 
الشبكة أو بداخلها من 

.TrustSec خالل

محدودة
توّفر Aruba وظائف 

محدودة جًدا. يتم توفير 
 Tunnled( العقدة النفقية

Node( بمثابة حل.

محدودة
 iPCA يتم توفير تقنية

كخيار، ولكنها توفر 
مستوى محدوًدا من 
دعم النظم األساسية 

والرؤية.

Juniper

https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/ios-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/dna-center/nb-09-dna-center-so-cte-en.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/dna-center/nb-09-dna-center-so-cte-en.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/network-based-application-recognition-nbar/prod_case_study09186a00800ad0ca.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/dna-center/nb-09-dna-center-so-cte-en.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/prime-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/prime-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/prime-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/solutions/enterprise-networks/intelligent-wan/index.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/solutions/enterprise-networks/intelligent-wan/index.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/solutions/enterprise-networks/intelligent-wan/index.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/ios-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
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االبتكارات

دعم قدرات 
جديدة من 

دون ترقيات 
كبرى

تجنّب الترقيات 
الكبرى عبر 

االستفادة من 
نقاط الوصول 

ووحدات التحكم 
والمحوالت 

القائمة دون 
التأثير على األداء.

توّفر Cisco الدعم 
لالبتكارات الجديدة 

من خالل دمج الدوائر 
المتكاملة المخصصة 

محددة التطبيقات 
)ASICs( ومستوى بيانات 
 )UADP( الوصول الموّحد

والنهج النمطي لنقاط 
الوصول.

محدودة
ال يوجد دعم لنقاط 

الوصول النمطية. 
تستخدم النظم األساسية 

للتحويل دائرة متكاملة 
 )AISC( محددة التطبيقات

ذات إمكانية تمديد 
محدودة.

محدودة
ال يتوفر حاليًا دعم لنقاط 

الوصول النمطية التي 
تدعم التحليالت المستندة 

إلى الموقع واإلشارات/
 AP4050DN تتمتع .BLE

فقط ببعض النمطية 
لحاالت استخدام إنترنت 

األشياء.

ال تتوفر نظم أساسية 
السلكية، وتعتمد نظم 
التبديل األساسية  على 

السيليكون التجاري.

المرونة

تحسين التجربة 
لمستخدمي 

Apple

تعزيز تجربة 
أفضل 

للمستخدمين 
فيما يتعلق 
بالتطبيقات 

المرتبطة 
باألعمال على 

جميع أجهزة 
.Apple

لدى Cisco وApple جهود 
مشتركة لتوفير تجربة 

أفضل لمستخدمي أجهزة 
Apple المتصلة بشبكة 

.Cisco

محدودة
يمكن دعم الوظائف 

فقط عبر التحديد اليدوي 
ألولوية جودة الخدمة 
.Wi-Fi ومعايير )QoS(

محدودة
يمكن دعم الوظائف 

فقط عبر التحديد اليدوي 
ألولوية جودة الخدمة 

.)QoS(

 Cisco توفر محوالت
ميزات ISSU )ترقية 

البرامج أثناء الخدمة(، و
GIR )اإلدراج واإلزالة 

المريحين(، وتكرار 
االستعداد دون إيقاف 

النظام N+1 ضمن حزم 
التكديس، باإلضافة 
إلى الطاقة الوفيرة 

والمراوح.

محدودة
تّدعي Huawei وجود 

ميزة ISSU على بعض من 
محوالتها.

Juniper

توافر عاٍل

دعم التكرار 
لتحقيق مرونة 

األعمال.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/catalyst-9100ax-access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/catalyst-9100ax-access-points/index.html
https://e.huawei.com/ae/products/enterprise-networking/wlan/indoor-access-points/ap4050dn-e
https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/strategic-partners/apple.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/strategic-partners/apple.html
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المرونة

أداء ثابت 
للتطبيقات عبر 

الشبكة

المساعدة في 
التحقق من 

تجارب الصوت 
والفيديو عبر 

الشبكة تلقائيًا 
وبدون تدّخل 

قسم تكنولوجيا 
المعلومات.

من خالل أفضل 
الممارسات، يوفر تطبيق 
EasyQoS طريقة مبسطة 

لتوفير جودة خدمة 
شاملة.

اكتشاف 
الميزات 

وتعيينها ألجهزة 
جديدة

عند ربط هواتف 
IP أو الكاميرات 

أو نقاط الوصول 
أو غيرها من 
األجهزة، يتم 

التطبيق التلقائي 
للتكوينات مثل 

 VLANو QoS
والتكوينات 

األمنية.

 Cisco Auto من خالل
Smartports، يتم اكتشاف 
األجهزة ديناميكيًا وتكوين 

المنافذ بناءً على نوع 
الجهاز الذي تم اكتشافه 

على المنفذ.

محدودة
بإمكان HPE كشف 

الخصائص وضبطها على 
نقطة وصول متصلة 

وتعيين الخصائص على 
نقطة وصول متصلة 

بمحّول HPE، ولكنها ال 
تستطيع كشف أنواع 

أخرى من األجهزة. 

 Cisco Persistent تقّدم
PoE )نقطة دخول 
 Fast PoEمستمر( و

)نقطة دخول سريع( و
Universal PoE )نقطة 

دخول شامل(، مع توفير 
تكرار متعدد المستويات 

.StackWise من خالل

محدودة
توفر HPE الدعم األساسي 

لـ PoE/PoE+ )30 واط(، 
وتزود تكرار الطاقة 1:1 

عن طريق إمدادات 
الطاقة المزدوجة 

المدعومة في عدد 
محدود من المحوالت.

محدودة
 PoE تقنيات Huawei تدعم
وPoE+ PoH )95 واط( على 

واجهة S5700 واحدة. 
يساوي تكرار الطاقة 1:1 
  power over HDMI(  PoH

 S5700 95(( على نظامW(
أساسي مفرد.

Juniper

مرونة الطاقة 
إلنترنت األشياء 

واألجهزة األخرى

الحصول على 
بيئة تشغيل دائم 

إلنترنت األشياء 
وغيرها من األجهزة 

التي تتم تغذيتها 
بالطاقة بواسطة 

نقطة وصول حتى 
عند إعادة تشغيل 

المفتاح.

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/quality-of-service-qos/qos-video/212134-Video-Quality-of-Service-QOS-Tutorial.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/auto_smartports/configuration/guide/iosaspcg/concepts.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/auto_smartports/configuration/guide/iosaspcg/concepts.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/auto_smartports/configuration/guide/iosaspcg/concepts.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/upoe/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9000/nb-06-cat-9k-stack-wp-cte-en.pdf
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األمان

األمان 
المتكامل

كن في الطليعة 
دائًما في حماية 

شبكتك.

 Cisco توّفر محوالت
ميزات أمان متقدمة 
 ،Cisco TrustSec مثل

 ،)NaaS( والشبكة كخدمة
وتحليالت أمان الشبكة 

 Ciscoو ،Cisco من
Stealthwatch، ومحرك 

خدمة إدارة الهوية 
من Cisco، وتحليالت 

حركة مرور البيانات 
المشفرة، والشبكة كُمنِفذ 

 ،mDNS وبوابة ،)NaaE(
وتقنية تشفير الروابط 

.MACsec-256

يمكنك التخلص من 
التهديدات عبر الشبكة 
 Cisco من خالل حلول

األمنية. وتتضمن 
 ،Stealthwatch المنتجات

وTrustSec، و
 Trustworthy Solutions

)الحلول الموثوقة(، 
 Encrypted Trafficو

Analytics )تحليالت حركة 
مرور البيانات المشفرة(، 

 Identity Servicesو
Engine )محرك خدمات 
 Rapidإدارة الهوية(، و

 Threat Containment
)االحتواء السريع 

للتهديدات(.

محدودة
 sFlow تقنيات HPE توّفر

وClearPass والعقدة 
النفقية لدعم األمان 

عبر الشبكات السلكية 
والالسلكية.

Juniper

اكتشاف 
التهديدات

التخلص بسرعة 
من التهديدات 

عبر الشبكة 
بالكامل )السلكية 

والالسلكية( من 
مكان واحد.

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/network-security-analytics.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/network-security-analytics.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/network-security-analytics.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/technology-built-in-security.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/technology-built-in-security.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/technology-built-in-security.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/rapid-threat-containment/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/rapid-threat-containment/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/rapid-threat-containment/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/rapid-threat-containment/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/rapid-threat-containment/index.html
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األمان

الشبكات 
القائمة على 

النوايا لتحقيق 
التوافر 

والمرونة 
وتقسيم 

السياسات

تحّسن الشبكات 
القائمة على 
النوايا توافر 

الشبكة ومرونتها. 
تبّسط إدارة 
دورة حياة 

الشبكة من 
البداية إلى 

النهاية من خالل 
التصميم والتنفيذ 

والتشغيل اآللي 
وضمان الشبكة 
المتقدم. تنزيل 

.Gartner تقرير

تحقيق المركزية وأتمتة 
تصميم الشبكة والسياسة 

وتوفير جميع الشبكات 
السلكية والالسلكية 
 Cisco DNA بواسطة

.Center

محدودة
 Aruba يتم توفير عقدة

 Aruba Tunnled( النفقية
Node( بمثابة حل، ولكن 

ال يمكن توسيعها.

خدمات التحويل

الُعمق

توفر عروض خدمة 
مخصصة وشاملة، إضافًة 
إلى إرشادات اختصاصية 

لتسريع عملية النشر 
واالنتقال إلى مجموعة 

جديدة وموسعة من 
محوالت Catalyst من 

.Cisco

تمتد خدمات البنية 
التحتية للشبكة طوال عمر 
الخدمة، مع توفير خدمات 

استشارية ومهنية كبرى 
تشمل التنفيذ وتحسين 

الشبكة وإستراتيجية النشر 
المسبق والنشر وتكامل 

.Aruba محوالت

محدودة
لدى Huawei مجموعة 

صغيرة من خدمات 
التخطيط والتصميم 

والتنفيذ المختلفة، لكن 
ال توجد رسائل واضحة 

أو شاملة تتعلق بخدمات 
التبديل.

تتضمن الخدمات 
االستشارية لدورة حياة 

الشبكة خدمات التطبيق 
المخصص واالختبار 

والخدمات الفنية في 
الموقع والتشغيل عن 

بُعد والصيانة وخدمات 
اإلدارة عن بُعد والتعليم 
وإصدار الشهادات لدعم 

التبديل. استحوذت 
Juniper مؤخرًا على 

 Mist Systems شركة
ألنظمة Wi-Fi وخدمات 

المواقع الداخلية، 
والتي تدعم محوالت 

Wi-Fi اإلدراكية الجاهزة 
 .802.11ax لتشغيل تقنية

Juniper
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خدمات التحويل

مستوى الخبرة 
الشبكية 
لسهولة 

االعتماد والنشر
يؤدي خبراء Cisco خدمات 

 Cisco DNA مثل خدمة
االستشارية، وخدمة 

االستشارة والتشغيل 
SD- السريع لتقنيتي

 ،SD-Accessو WAN
ودعم الحلول، وهؤالء 

الخبراء هم نقطة االتصال 
الرئيسية فيما يتعلق بجميع 

المشاكل بما في ذلك 
بيئات شبكات الجهات 

الخارجية. توفر Cisco أيًضا 
إمكانيات متعددة للبنى 
المتداخلة، وهي تتضمن 
خدمات تحسين الشبكة 
الخاصة بخدمة الوصول 

SD-( المحدد بالبرامج
Access( وCisco DNA و 

SD-WAN والربط الشبكي 
وشبكات WLAN واألمان.

محدودة
تساعد HPE في نشر 

 Aruba AirWave واجهة
ونظام إدارة شبكة 
WLAN الخاصة بها 

لتحقيق متطلبات اإلدارة 
 HPE والمراقبة. وتساعد

أيًضا في تنفيذ عملية 
تصميم اإلدارة المحددة 

مسبًقا والمراقبة 
وتكوينهما ودمجهما 

إضافًة إلى إعدادهما 
للتشغيل على شبكة 

العميل.

محدودة
تقدم Huawei العديد 

من األدلة السريعة 
القابلة للتنزيل، بما في 

ذلك أدلة التشغيل 
السريع والتكوين 

والصيانة والترقية.

تقّدم Juniper برنامج 
التشغيل السريع للتبديل 

المخصص للمؤسسات 
للمساعدة في ضمان 
تشغيل حلول العمالء. 
ويتولى استشاري في 

الموقع التكوين والنشر 
األوليين لبيئة التحويل. 

تتوفر جلسة نقل المعرفة، 
ويشمل ذلك مراجعة 

التنفيذ المحلي وخيارات 
التكوين، ولكن ليس 

الغرض منها أن تحل محل 
التدريب.

األمان

تنشئ ميزة تقسيم 
األمان، وهي خدمة 
تستند إلى ورشات 

عمل، إستراتيجية تقسيم 
تتوافق مع أهداف 

العمل. وتحّد الخدمة 
من المخاطر عبر تطبيق 
ضوابط أمنية وسياسية 
عبر تخصصات االمتثال، 
واكتشاف التهديدات، 
وأمن المحتوى، ومنع 

فقدان البيانات، وغيرها 
من تخصصات األمان. 

وتساعد ضوابط األمان 
هذه في حماية البيانات 

والملكية الفكرية من 
الهجمات السيبرانية 
الداخلية والخارجية.

تضم خدمات إدارة 
مخاطر األمان والحماية 

الرقمية التي توفرها 
HPE ورشة عمل قائمة 

على المعرفة والخبرة 
في االتجاهات التقنية 

الجديدة وإدارة المخاطر 
والتهديدات ونماذج 

الحماية لمواءمة احتياجات 
األعمال وأولوياتها. وهي 
تنطوي على تنظيم منهجي 

للمفاهيم والنماذج 
لحماية المؤسسة الرقمية.

تستفيد خدمة تصميم 
أمان الشبكة من قاعدة 

بيانات يتم تحديثها 
باستمرار وست تقنيات 
لإلدارة والتحكم لتوفير 

تصاميم تخص أمان 
الوصول واإلرسال 
والبيانات ومراقبة 

سلوك الوصول وتوافق 
التدقيق. والشبكة 

مقّسمة بشكل مالئم 
إلى عدة نطاقات أمان، 
وذلك بناءً على متطلبات 

صون األعمال وحماية 
شبكات العمالء.

تتضمن خدمات األمان 
 Security االستشارية

 Intelligence Readiness
Evaluation )تقييم 

جاهزية ذكاء األمان(، 
والذي يوفر معلومات 

تساعد في إحباط 
الهجمات اإللكترونية. 

وهي تقيّم تصميم 
المواقع وبنيتها من 

حيث وجود نقاط ضعف 
محتملة، ناهيك عن 

إعداد موجز للتقييم 
والتوصيات.

Juniper
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