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االبتكارات

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 
 Cisco IOS الهجمات عبر

 ،DNS-ASو ،Flexible NetFlow
 Cisco DNAو ،NBARو

.Center

2300 تطبيق
تقتصر أنظمة HPE األساسية 

للتبديل على التصنيف 
األساسي لحركة مرور 

البيانات وإنفاذ السياسات 
عبر ACL )قائمة التحكم في 

الوصول(. يتطلب تقسيم 
HPE الديناميكي بنية مستوى 

بيانات مركزية باستخدام 
عقدة نفقية، ويقلل ذلك 

من أداء النظام بصورة كبيرة 
ويضيف المزيد من نفقات 

رأس المال.

1900 تطبيق
توّفر Huawei مستوى 

 SLA محدوًدا من مراقبة
)اتفاقية مستوى الخدمة( 
عبر iPCA. وما زالت تقنية 

 Huawei من NetStream
تقتصر على بعض األنظمة 
األساسية فقط، وال يزال 

يُلجأ إليها في معظم 
األحيان للتجربة. وتعّد تقنية 

NetStream مرهقة ألداء 
التحويل.

تعّقب المستخدمين 
في الموقع عبر BLE أو 

Wi-Fi

الحصول على صورة 
واقعية ومفصلة عن 

مواقع العمالء وما إذا 
 BLE كان التعّقب يتم عبر

.Wi-Fi أو

 Cisco DNA تدعم خدمة
Spaces تعّقب أجهزة BLE و

Wi-Fi مع دقة في تحديد 
المواقع تبلغ مترًا إلى مترين.

أنظمة أساسية منفصلة 
لتعّقب Meridian( BLE( و

)ALE( Wi-Fi
توّفر HPE دعًما محدوًدا 

وتعتمد على تقنية البلوتوث 
ضمن نقاط الوصول، ولكنها 
تفتقر إلى الدقة في تحديد 

المواقع استناًدا إلى شبكات 
Wi-Fi. وعلى النقيض من 

Cisco، ال تدعم HPE إشارات 
BLE االفتراضية أو تحديد 

المواقع بدقة استناًدا إلى 
.Wi-Fi زاوية وصول

ال يتوفر لدى Huawei دعم 
إلشارات BLE االفتراضية. تعّد 
طريقة Huawei Wi-Fi لتحديد 

المواقع استناًدا إلى زاوية 
الوصول )AoA( حالً لم تثبت 

فعاليته بعد. 

 Cisco DNA توّفر خدمة
Spaces حالً لتحسين فهم 

كيفية تفاعل المستخدمين 
مع البيئة بحيث يمكن 

للشركات اتخاذ قرارات 
أفضل. 

)باستخدام BLE فقط(
توّفر HPE إمكانية تحديد 

المواقع استناًدا إلى 
ضة  تقنية الطاقة الُمخفَّ

من البلوتوث ضمن نقاط 
الوصول والعالمات وتطبيق 

Meridian لالستدالل على 
المسارات وإشراك العمالء.

Huawei

ال.

المشاركة مع العمالء 
في الموقع

اتخاذ القرارات المتعلقة 
باألعمال مع توفير تجربة 

أكثر تخصيًصا.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/flexible-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/flexible-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_nbar/configuration/xe-16/qos-nbar-xe-16-book/nbar-dns-as.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/flexible-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/products/cloud-systems-management/dna-center/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/ios-nx-os-software/network-based-application-recognition-nbar/index.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/dna-spaces/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/dna-spaces/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/dna-spaces/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/dna-spaces/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/dna-spaces/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/dna-spaces/index.html
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االبتكارات

المراقبة حسب نوع 
نقطة النهاية

مراقبة سلوكيات األجهزة 
والبيانات الهامة لتحديد 

المشاكل وتصنيفها.

بإمكان Cisco استخدام 
تحليالت لمراقبة السلوكيات 
 Stealthwatch بواسطة أداة

وتقنية NetFlow )التدفق 
الشبكي المرن(، ويمكنها 

تصنيف حركة مرور البيانات 
على حافة الشبكة أو بداخلها 

من خالل الوصول المحدد 
.Cisco بالبرامج من

محدودة
محدودية كبيرة في 

الوظائف، حيث يتم توفير 
 Aruba العقد النفقية من

بمثابة حل محدود.

محدودة
 iPCA يتم توفير تقنية

كخيار، ولكنها توفر مستوى 
محدوًدا من دعم النظم 

األساسية والرؤية.

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 
 )ASICs( محددة التطبيقات

ومستوى بيانات الوصول 
الموّحد )UADP( والنهج 
النمطي لنقاط الوصول.

محدودة
ال يوجد دعم لنقاط الوصول 

النمطية. تستخدم النظم 
األساسية للتحويل دائرة 

متكاملة محددة التطبيقات 
)AISC( ذات إمكانية تمديد 

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.

المرونة

تحسين التجربة 
Apple لمستخدمي

تعزيز تجربة أفضل 
للمستخدمين فيما يتعلق 

بالتطبيقات المرتبطة 
باألعمال على جميع 

.Apple أجهزة

تتعاون شركتا Cisco و
Apple لتوفير تجربة أفضل 
 Apple لمستخدمي أجهزة

.Cisco عند اتصالها بشبكة

محدودة
يمكن دعم الوظائف عبر 
التحديد اليدوي ألولوية 

 )QoS( جودة الخدمة
 .Wi-Fi ومعايير

محدودة
يمكن دعم الوظائف فقط 

عبر التحديد اليدوي ألولوية 
.)QoS( جودة الخدمة

 Flexible Radio تحّسن تقنية
Assignment شبكتك تلقائيًا 

وتعزّز تجربة المستخدم خالل 
األوقات غير المتوقعة ذات 

الكثافة العالية.

محدودة
نعم.
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Huawei

محدودة
يدوية.

المساعدة في 
ضمان تجربة إيجابية 

للمستخدم خالل أوقات 
الذروة

التحسين التلقائي لشبكة 
السلكية خالل أوقات 
الذروة غير المتوقعة 

بدون إضافة نقاط 
وصول جديدة.

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/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-3800-series-access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-3800-series-access-points/index.html
http://e.huawei.com/us/products/enterprise-networking/wlan/indoor-access-points/ap4050dn-e
https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/global-partners/apple.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/global-partners/apple.html
https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/global-partners/apple.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ac-solution/at-a-glance-c45-737165.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ac-solution/at-a-glance-c45-737165.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ac-solution/at-a-glance-c45-737165.pdf
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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، 
 EasyQoS يوفر تطبيق

طريقة مبسطة لتوفير جودة 
خدمة شاملة.

محدودةمحدودة

اكتشاف الميزات 
وتعيينها ألجهزة جديدة

 IP عند ربط هواتف
أو الكاميرات أو نقاط 
الوصول أو غيرها من 

األجهزة، يتم التطبيق 
التلقائي للتكوينات مثل 

QoS وVLAN 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.

فقط للمحوالت ونقاط 
Huawei الوصول من

مرونة الطاقة إلنترنت 
األشياء واألجهزة األخرى

احصل على بيئة تشغيل 
دائم إلنترنت األشياء 

وغيرها من األجهزة التي 
تتم تغذيتها بالطاقة 

بواسطة نقطة وصول 
حتى عند إعادة تشغيل 

المفتاح.

 Cisco Persistent PoE تقّدم
 Fastنقطة دخول مستمر( و(

PoE )نقطة دخول سريع( 
وUniversal PoE )نقطة 

دخول شامل(، مع توفير 
تكرار متعدد المستويات 

عبر التوافر العالي من خالل 
.StackWise

محدودة جًدا
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 دعًما لـ Huawei توّفر

وPoE+ PoH )95 واط( 
على أنظمة أساسية ثنائية 

المحوالت. يساوي تكرار 
 power(  PoH 1:1 الطاقة

over HDMI  )95 واط(( على 
نظام S5700 أساسي مفرد. 

 PoE ال تتمتع نقاط وصول
ونقاط وصول PoE السريعة 

لدى Huawei بالسرعة 
.Cisco والنضج الذي توفره

 Cisco DNA Center استخدم
لتوفير القدرة على اختيار 

مسار WAN مركزيًا عبر 
SD-WAN إضافة إلى توفير 

األمان والتشفير ورؤية 
التطبيقات والتحكم بها 

.TrustSec عبر

محدودة
تستخدم HPE-Aruba واجهة 

AirWave من أجل النشر 
المؤتمت للمحوالت ونقاط 

الوصول. ولكنها تنقصها 
القدرة على إدارة أجهزة 

.AirWave في واجهة WAN

حقوق النشر © لعام 2019 محفوظة لشركة Cisco و/أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

Huawei

محدودة
تتطلب Huawei لوحتي 

تحكم، إضافًة إلى خدمة 
eSight ووحدة التحكم 

 ،)Agile Controller( المرنة
لنشر المقرّات المؤتمتة 

 CLI إضافًة إلى انقطاعات
المتكرر.

أتمتة ثابتة عبر شبكات 
WAN، WLAN، والشبكة 

السلكية.

باستخدام لوحة زجاجية 
مفردة، يمكن نشر 

فرع جديد على شبكة 
اإلنترنت، أو طرح سياسة 

جديدة للتطبيقات في 
غضون دقائق.

https://video.cisco.com/detail/videos/enterprise-networks/video/4774660139001/apic-em-easy-qos-demo?autoStart=true
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/dam/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/3_7_0_ex/network_powered_lighting_guide/b_370ex_network_powered_lighting_3850.pdf
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-3850-series-switches/q-and-a-c67-738577.pdf
https://www.cisco.com/c/ar_ae/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/solutions/enterprise-networks/sd-wan/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
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األمان

اكتشاف التهديدات

التخلص بسرعة من 
التهديدات عبر الشبكة 

بالكامل )السلكية 
والالسلكية( من مكان 

واحد.

التخلص من التهديدات عبر 
 Cisco الشبكة عبر حلول
األمنية. تتضمن المنتجات 

 Software-Defined خدمة
Access )الوصول المحدد 

بالبرامج(، وTrustSec، و
 Identity Services Engine

)محرك خدمات إدارة 
 Rapid Threatالهوية(،  و

Containment )االحتواء 
السريع للتهديدات(.

محدودة
تتطلب العديد من المنتجات 
 ClearPass، Introspect، مثل

.AirWave

محدودة
تتطلب العديد من المنتجات 

 Agile Controller، مثل
.eSight، CIS

التعلّم األمني الفعال

منع التهديدات الجديدة 
تعزّز خالصات Talos للشبكة قبل اختراقها.

 Cisco االستخباراتية من
الدفاع وتساعد في الحماية 

من التهديدات المعروفة 
والناشئة.

ومن خالل استحواذ شركة 
HPE على شركة Niara ودمج 
 ClearPass مجموعة تقنيات

ألمن الشبكات، أصبح بإمكان 
HPE توفير ميزة التعلم 

اآللي فيما يتعلق بالمخاوف 
األمنية.

ال.

تحقيق المركزية وأتمتة 
تصميم الشبكة والسياسة 

وتوفير جميع الشبكات 
السلكية والالسلكية 
 Cisco DNA بواسطة

.Center

ال.
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Huawei

ال.

الشبكات القائمة على 
النوايا لتحقيق التوافر 

والمرونة وتقسيم 
السياسات

تحّسن الشبكات القائمة 
على النوايا توافر الشبكة 

ومرونتها. وهي تبّسط 
إدارة دورة حياة الشبكة 

من البداية إلى النهاية 
من خالل التصميم 

والتنفيذ والتشغيل 
اآللي وضمان الشبكة 
المتقدم. تنزيل تقرير 

.Gartner

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/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
https://engage2demand.cisco.com/LP=6173?oid=anren000815
https://engage2demand.cisco.com/LP=6173?oid=anren000815
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Ciscoو Apple الشراكة بين

تعزيز مستوى نظام 
التشغيل لتحسين تجوال 

iOS أجهزة

تحديد األولويات على 
مستوى نظام التشغيل 

لتطبيقات األعمال الهامة 
MacOSو iOS ألجهزة

عرض أداء الشبكة على 
أجهزة iOS لتحسين 
استكشاف األخطاء 

وإصالحها

خدمات الشبكات الالسلكية والتنقل

توفر Cisco مجموعة متنوعة 
وشاملة من الخدمات 
الشاملة مع إرشادات 

اختصاصية شاملة حول شبكة 
802.11ax( Wi-Fi 6(، بما في 
ذلك تقييم WLAN، وتصميم 

حلول WLAN، وتقديم 
 WLAN المشورة بشأن شبكة

وتنفيذها، ومسح مواقع 
التردد الالسلكي وتصميمها، 

وخدمات األعمال الهامة 
.WLAN لشبكة

لدى HPE مجموعة واسعة 
من الخدمات االستشارية 

 WLAN والتنفيذية لشبكات
 Wi-Fi المجهزة لتشغيل تقنية

6، بما في ذلك المسح 
التنبئي لمواقع WLANمع 

خدمة تصميم عالية المستوى 
وخدمة نشر وتكامل 

AirWave وتقييم جاهزية 
.HPE FlexNetwork

حقوق النشر © لعام 2019 محفوظة لشركة Cisco و/أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

Huawei

محدودة
تقدم Huawei بعض 

الخدمات الخاصة بشبكات 
WLAN والتي تشبه خدمات 
Cisco، مثل تخطيط شبكات 

WLAN وتصميمها إضافة 
إلى نهج تصميم يستند إلى 

نموذج ثالثي األبعاد يشمل 
السعة وعرض النطاق 

الترددي والنشر والقناة 
والتغطية والتحسين.

الُعمق



مقارنة تنافسية
Cisco معلومات عامة من شركة
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CiscoHPE

خدمات الشبكات الالسلكية والتنقل

مستوى الخبرة الشبكية 
لسهولة االعتماد 

إن مسح موقع التردد والنشر
الالسلكي في الموقع 

وخدمة التصميم االستشارية 
يقيمان ويصممان 

ويؤسسان بنية تحتية متينة 
للتردد الالسلكي لشبكات 

WLAN من أجل تأسيس 
الشبكات الالسلكية. يجري 
خبراء Cisco اختبارات على 

موقع )مواقع( العمالء 
لقياس انتشار الترددات 

الالسلكية وتغطية اإلشارة 
وتداخلها وجودتها والتحقق 

من أن البنية األساسية 
لشبكة WLAN يمكنها 

التكيف مع التغيرات البيئية 
الديناميكية.

محدودة
يتم إجراء مسح مواقع 

شبكة WLAN للتنبؤ من 
خالل خدمة التصميم 

عالية المستوى عن بُعد، 
وهو يسلط الضوء على 

الجوانب التي تحتاج إلى 
 ،WLAN دعم من شبكة
وذلك باستخدام الذكاء 

االصطناعي لتحديد كمية 
نقاط الوصول ومواضعها 
بشكل تنبئي. ويتم تحسين 
التردد الالسلكي المؤتمت 
 ،AirMatch من خالل برنامج

دون وجود خيار لالختبار 
في الموقع من قبل خبراء 

الشبكات الالسلكية. 

محدودة
تقدم Huawei مجموعة 

متنوعة من عروض الخدمة 
الذاتية عن بُعد، مثل دليل 

التشغيل السريع لتخطيط 
شبكة WLAN مع أداة 

 .WLAN Planner محاكاة
تحاكي هذه األداة هياكل 

البناء الفعلية وتُصور عقبات 
تغطية الشبكة باستخدام 

أداة محاكاة اختيارية للتردد 
 Huawei الالسلكي. ال توفر

تقييًما للتردد الالسلكي في 
الموقع أو اختبارات يجريها 

خبراء الشبكات الالسلكية.

 WLAN تستخدم خدمة
 Advise and Implement

طريقة منع تكيفية للتطفل 
على الشبكات الالسلكية 

للمساعدة في حماية 
الشبكات من التهديدات 
من خالل حلول مصممة 

خصيًصا تعمل على 
تحسين تغطية الترددات 

الالسلكية واألداء. يُعد 
 Advanced Malware برنامج

Protection )الحماية 
المتقدمة من البرامج 

الضارة AMP( نظام الحماية 
المتطور الوحيد من البرامج 

الضارة والذي يغطي النقاط 
الطرفية قبل الهجمات 

وأثناءها وبعدها عبر الجمع 
المستمر للبيانات والتحليالت 

المتقدمة.

 Aruba خدمة HPE تستخدم
Instant Wi-Fi المزودة 

بحل مدمج لمنع التطفل 
على الشبكات الالسلكية 

ومحلالً للطيف لدعم 
برنامج RFProtect الذي 

يمنع هجمات الحرمان من 
الخدمة وهجمات الدخالء، ما 
يخفف من تهديدات األمان 

عبر الشبكات غير السلكية.

Huawei

محدودة
تستخدم Huawei نظاًما 

لمنع التطفل على الشبكات 
Next- الالسلكية ونظام
 Generation Detection

 Intrusion Prevention
)كشف للوقاية من 

التطفل من الجيل التالي(، 
 Wi-Fi باإلضافة إلى خيارات
 Protected Access options

)الوصول المحمي إلى 
شبكات Wi-Fi(، ولكن لديها 
تحليالت محدودة لتهديدات 

األمان أو حماية متقدمة 
من البرامج الضارة.

األمان
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