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 لم نكن كأفراد وال كشركات نتوقع أو نستعد الضطراب
 عالمي طويل األمد مثل جائحة كوفيد19-. وبين عشية
 وضحاها عمليًا، بدأت القوى العاملة بأكملها العمل عن
 بُعد، بينما سارعت بعض الشركات لنشر سلعها وخدماتها

 عبر اإلنترنت، فيما حولت شركات أخرى سالسل التوريد
.االستراتيجية إلى موردين ومناطق جغرافية جديدة.ة

 من المفهوم أن الوباء كان بمثابة جرس إنذار لكل أمة،
 وبلدية، ومنظمة. ولكن ما الذي قد تغير؟ بالرغم من
 كل ذلك، لم تكن هذه المشكلة األولى التي واجهتها

 الشركات؛ فقد عانت 7 من أصل 10 منظمات أزمة حادة
 واحدة على األقل في السنوات الخمس الماضية، و95٪

 .مقتنعون بأنها لن تكون األخيرة.ة
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“المصدر: “برايس ووترهاوس كوبرز: استبيان األزمة العالمية 2019

7  
من

 عانت المنظمات أزمة حادة واحدة
    على األقل في السنوات الخمس

s.الماضية

مقدمة - المرونة
مقدمة: من استمرارية األعمال إلى مرونة األعمال

 لقد أصبحت االضطرابات التي يسببها اإلنسان مثل الهجمات
 السيبرانية، والتفويضات التنظيمية، واالضطرابات االجتماعية

 جزءًا شائًعا بشكل متزايد من مشهدنا. فعلى الصعيد العالمي،
 نشهد اآلثار القاسية لألعاصير، وحرائق الغابات، والفيضانات،
 وغيرها من االضطرابات الطبيعية بمعدل وانتظام متزايدين.

ين

 ويتطلب اجتياز االضطرابات المستقبلية بنجاح أن يتبنى قادة
 تقنية المعلومات عقلية جديدة. عقلية تتميَّز بتركيز متجدد

 على سرعة تقنية المعلومات المطلوبة لتحقيق مرونة
 األعمال، بدالً من النهج األكثر تقادًما وتفاعالً والذي كان

 أساس تخطيط استمرارية األعمال التقليدي. وعلى نحو
 مختلف عن جهود استمرارية األعمال اليوم، نجد أن مرونة

األعمال تجعل المؤسسات تستعد حتى لما هو غير متو قع.قع

برايس ووترهاوس كوبرز، “استبيان برايس ووترهاوس كوبرز لألزمة العالمية ”2019”2 1.

https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-crisis-survey/pdf/pwc-global-crisis-survey-2019.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-crisis-survey/pdf/pwc-global-crisis-survey-2019.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-crisis-survey/pdf/pwc-global-crisis-survey-2019.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-crisis-survey/pdf/pwc-global-crisis-survey-2019.pdf
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 الشكل 1. من استمرارية األعمال إلى مرونة األعمال
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 استمرارية األعمال: قدرة المنظمة على مواصلة
 تقديم المنتجات أو الخدمات بمستويات مقبولة

محددة مسبًقا بعد حدوث اضطراب .* ب

 مرونة األعمال: قدرة المنظمة على االستيعاب
 والتكيّف في بيئة متغيرة لتمكينها من تحقيق

أهدافها والبقاء واالزدهار . ** ر

ISO 22300-2018 ،“المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، “األمان والمرونة - المفردات *

ISO 22316-2017 ،“المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، “األمن والمرونة - المرونة التنظيمية - المبادئ والسمات **

استمرارية األعمال مقابل مرونة األعمال

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:22300:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:22316:ed-1:v1:en
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 باعتبارها النظام األساسي الوحيد الذي يربط، ويحمي، ويمّكن مجموعة ديناميكية وموزعة بشكل متزايد من
 المستخدمين واألجهزة وتطبيقات وأعباء العمل المفصلة والمشتتة بشكل متزايد، تؤدي الشبكة دورًا مركزيًا في

مساعدة المؤسسات على بناء مرونته.و

 بعبارة أخرى، لم تعد مرونة الشبكة التي تحافظ على اتصال الشبكة ووقت التشغيل كافية. تحتاج الشركات إلى
 المرونة التي يتم تمكينها من خالل نظام أساسي للشبكة المتقدمة يمكنه االستجابة بسرعة ألي ظروف، ويمّكن نماذج

 التشغيل والخدمات الجديدة، ويتكامل مع عمليات تكنولوجيا المعلومات، ويحمي موظفيها، واألنشطة األساسية،
والعمالء، والعالمة التجارية. في الواقع، هذه نفس الشبكة المتقدمة المطلوبة لدعم مبادرات التحول الرقمي.قمي

خمسة اتجاهات للشبكات
الشبكة: 5 اتجاهات لتمكين مرونة األعمال

 تاينقتلا نم ديازتم لكشب ةدقعم ةكبش ىلع ةيويحلا لامعألا تايلمع دمتعت
ةيميظنتلا ةنورملا قيقحتل ساسألا رفوت يتلا ةيمقرلا.ا

المصدر :BCI، “مستقبل استمرارية األعمال ومرونة األعمال”

59.8% 

 يصنّف غالبية متخصصي استمرارية األعمال
 )٪59.8( مرونة تكنولوجيا المعلومات على

 أنها العامل األكثر أهمية في االستجابة للوباء
الحالي.لي

 مرونة الشبكة: القدرة على توفير مستوى مقبول
 من الخدمة والحفاظ عليه في مواجهة األعطال
 والتحديات التي تواجه التشغيل العادي لشبكة

اتصاالت معيّنة، بناءً على المرافق المعدة.*ة

 شبكات األعمال المرنة: تم تصميم الشبكات
 لتمكين المنظمات من االستجابة بسرعة وأمان

 وفعالية في مواجهة االضطرابات المتوقعة أو غير
المتوقعة.ة

مرونة الشبكة مقابل شبكات األعمال المرنة

*“االتحاد الدولي لالتصاالت، “متطلبات مرونة الشبكة واستعادتها.ا

https://www.thebci.org/uploads/assets/80883ebb-57ae-428b-bd7cdf2b5c29939f/BCI-007e-The-Future-of-Business-Continuity-and-ResilienceSpreadsweb.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/Documents/fg-drnrr-tech-rep-2014-6-NRR-requirement.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/drnrr/Documents/fg-drnrr-tech-rep-2014-6-NRR-requirement.pdf
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 بناء السرعة والمرونة للقوى العاملة، ومكان العمل، وعبء العمل،
والعمليات

 لقد اخترنا تسليط الضوء على خمسة اتجاهات يجب أن يأخذها قادة الشبكات في االعتبار كجزء من جهودهم لدعم
 خطط مرونة منظماتهم. فهي تتعلق بتعزيز مرونة أربعة مجاالت رئيسية: القوى العاملة، ومكان العمل، وعبء العمل،

.وعمليات تكنولوجيا المعلومات.ت

 الشكل 2. أساس الشبكة للقوى العاملة، ومكان العمل، وعبء العمل والمرونة التشغيلية



2021 Global Networking Trends Report

7© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

:نتيجة لذلك، تواجه تكنولوجيا المعلومات مجموعة جديدة من متطلبات األعمال
•   تمكين العاملين ليكونوا منتجين ومتعاونين من أي مكان

•   تحسين أداء تكنولوجيا المعلومات، والتكلفة، واألمان لكل عامل
•   توسيع نطاق عمليات وحوكمة تكنولوجيا المعلومات من فئة المؤسسات إلى المنزل

 غير أن تلبية هذه المتطلبات لها تحدياتها الخاصة.على وجه الخصوص، ال يزال أمان العمال عن بُعد، وكذلك سلوك
.المستخدم النهائي، يمثالن مخاوف وتحديات مستمرة لغالبية مؤسسات تكنولوجيا المعلومات

65% 52% 43% 35%

القوى العاملة - االتجاه البعيد واآلمن
رقم 1: القوى العاملة - توسيع نطاق األمان إلى قوة عاملة بعيدة

 ةمئاد ةقيقح حبصتس ةنورم رثكألاو ،ةديدجلا لمعلا جهانم نأ تامظنملا مظعم كردت
اهيفظومل.ل

 منظور جديد لمكان العمل الحديث”، تقرير برعاية” ،Freeform Dynamics :المصدر
Cisco، 2020 يوليو

4.7

 يعمل اآلن 4.7 أضعاف في المتوسط من
 الموظفين من المنزل مقارنة بما كان عليه

 قبل الوباء. لقد كافح العديد من فرق
 تكنولوجيا المعلومات في التوسع للتعامل مع

الطلب المفاجئ.ئ

“استبيان شبكة مرونة األعمال لدى Cisco لعام 2020 ” 

:أهم 4 تحديات لتكنولوجيا المعلومات لتمكين العاملين عن بُعد

األمان

(%65)
سلوك المستخدم النهائي

(%52)
أداء التطبيقات

(%43)
أداء التطبيقات

2(%35)

2

https://www-author.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/collaboration/fow-flash-survey.pdf
https://www-author.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/collaboration/fow-flash-survey.pdf
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 عند استخدام األجهزة الشخصية واالتصاالت للوصول إلى تطبيقات وبيانات الشركة، يكون العمال عن بُعد عرضة بشكل
 ويتصلون مباشرة بالخدمات والتطبيقات في السحابة VPN خاص لهجمات األمن السيبراني. يتحايل الكثيرون على شبكة

العامة، والتي تظل أصعب بيئة يمكن الدفاع عنها.3

 اعتبارات الشبكة: لتمكين نماذج العمل من المنزل اآلمنة على نطاق واسع، يجب على فرق تكنولوجيا المعلومات
:اعتماد بعض أو كل األساليب التالية

VPN وMFA وSASE الشكل 3. تأمين القوى العاملة عن بُعد باستخدام 

تعرَّف على المزيد حول توصيل القوى العاملة عن بُعد وتأمينها

Cisco Umbrella , “اتجاهات األمن السيبراني لعام 2019” 3

 الخاصة بالمؤسسات تقديم واحدة VPN لحماية العاملين عن بُعد: تواصل شبكات VPN توسيع نطاق شبكات    
.من أكثر الطرق فعالية وسرعة لتوسيع نطاق التحكم والحماية على مستوى المؤسسة إلى العاملين عن بُعد

 التي تتحقق من هوية كل MFA, لحماية التطبيقات: تُعد طريقة (MFA) استخدام المصادقة متعددة العوامل    
 مستخدم قبل السماح له بالدخول على الشبكة أو الوصول إلى التطبيقات والبيانات الحساسة، أمرًا بالغ األهمية

.لحماية المؤسسة
 للمساعدة في ضمان الحماية للوصول متعدد األوساط السحابية: (SASE) نشر حافة خدمات الوصول اآلمن    

 على الدفاع ضد التهديدات القائمة على اإلنترنت، بغض النظر عن SASEيساعد األمان المستند إلى السحابة و
.االتصال، أو جهاز المستخدم، أو بيئة السحابة

•

•

•

https://www-author.cisco.com/c/m/ar_ae/business-resiliency/secure-remote-workforce.html
https://learn-umbrella.cisco.com/ebooks/2019-cybersecurity-trends
https://www-author.cisco.com/c/ar_ae/products/security/vpn-endpoint-security-clients/what-is-vpn.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/what-is-multi-factor-authentication.html
https://www-author.cisco.com/c/ar_ae/products/security/what-is-sase-secure-access-service-edge.html
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مكان العمل - آمن وموثوق
التوجه رقم 2: مكان العمل - تمكين العودة اآلمنة إلى مساحات العمل المحلية

 على الرغم من بقاء العديد من األسئلة، فمن الواضح أن أماكن العمل ومساحات العمل ستتطور في أعقاب الوباء
 Wi-Fi الحالي. هناك عدد ال يحصى من الشركات في مرحلة تعزيز الخدمات الحالية مثل مؤتمرات الفيديو وشبكات

 القائمة على الموقع. بينما يقوم آخرون بنشر خدمات ووسائل حماية جديدة، مثل مراقبة المسافة المادية، وتقارير
التقارب، وزيادة أتمتة مكان العمل، وحتى الروبوتات التي تدعم اإلنتاجية البشرية والتواصل.ل

62% 38% 36% 32% 30%

كيف تستعد فرق التواصل لعودة آمنة إلى مكان العمل

 62% ينشرون
 مؤتمرات الفيديو

األكثر انتشارًا

 38% يطبقون رؤى
 الكثافة االجتماعية

 لضمان ظروف
عمل آمنة

 36% يركزون على
NetOps عن بُعد 

ومكتب الدعم

 32% ينشرون تقارير
 التقارب للحفاظ على

التباعد االجتماعي

 30% يضعون تدابير
 جديدة للسالمة

 في مكان العمل
 مثل الكاميرات

 الحرارية، ومرشح
 الهواء المتقدم،
 وأدوات التحكم

 في المصاعد التي
ال تعمل باللمس

المصدر: »استبيان شبكة مرونة األعمال لدى Cisco لعام 2020”

https://www-author.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/digital-network-architecture/bus-res-nw-survey.pdf
https://www-author.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/digital-network-architecture/bus-res-nw-survey.pdf
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اعتبارات الشبكة: تعد الشبكة الحديثة والمرنة محرًكا مهًما يسّهل إعادة العمال بأمان وسلس إلى أماكن العمل.ل

اكتشف المزيد حول إنشاء بيئة عمل آمنة    

•

•

 اختبار الضغط على الشبكة: في كثير من الحاالت، كانت الشبكة متوقفة عن العمل لعدد من األسابيع. ال    •
تسلمِّ بأنه ال يزال بإمكانه تقديم الخدمات السلكية والالسلكية الالزمة.ة

 أتمتة الوصول اآلمن المستند إلى الهوية: تحتاج المؤسسات إلى القدرة على إدارة، وتأمين وتقسيم    
 المستخدمين واألجهزة على متن الطائرة والوصول إلى الخدمات باستمرار، سواءً كانوا متصلين من شبكات

محلية، أو منزلية، أو عامة.ة
 تعزيز سالمة الموظفين والعمالء من خالل التحليالت القائمة على الموقع: قم بتمكين مراقبة مكان العمل،    

 والتنبيهات، والرؤى للمساعدة في حماية صحة وسالمة الموظفين، والشركاء، والضيوف، والعمالء من خالل
الحالية Wi-Fi االستفادة من شبكات.ت

https://www-author.cisco.com/c/ar_ae/solutions/enterprise-networks/enable-business-continuity-using-your-network.html#~remote-workforce-network-solutions
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عبء العمل - متعدد السحابات
التوجه 3: تيسير السحابات المتعددة للحصول على مرونة أكبر

 يستخدم قادة تكنولوجيا المعلومات الخدمات السحابية كوسيلة لتحسين مرونة األعمال في أعقاب الوباء
 العالمي. يتضمن ذلك زيادة اعتماد نموذج متعدد السحابات - توزيع التطبيقات، وأعباء العمل، والبيانات عبر مراكز

 البيانات المحلية وموفري السحابة العامة - لتقليل التكاليف، وزيادة المرونة، والحماية من مخاطر اإلخفاقات
الكارثية ونشرها.ا

IDC, “استبيان تأثير كوفيد19-، الموجة 5،” 2020 

21% 

 من المنظمات تنقل أعباء

 تحتاج المؤسسات إلى استراتيجية شبكات استباقية، ،DevOps اعتبارات الشبكة: لضمان تجربة متسقة للمستخدمين وفرق
متعددة السحابات، تعمل على مواءمة الشبكة مع أولويات العمليات السحابية، واألمان، وتكنولوجيا المعلوما ت.ت

تستند استراتيجيات الشبكات متعددة السحابات الناجحة إلى ثالث ركائز رئيسية:ة

 عبء العمل: اعتماد نموذج تشغيل سحابي لتبسيط السياسات، واألمان، وإدارة أعباء العمل، والخدمات عبر مراكز    
البيانات المحلية، والسحابات المتباينة المتعددة، وبيئات الحوسبة األخرى.ى

 للمساعدة على ضمان وصول متعدد السحابات آمن باستمرار (بما في SASEو SD-WAN الوصول: اعتماد نهج    
 للمستخدمين واألجهزة عبر شبكات الشركات والعامة من الحرم الجامعي، أو الفرع، أو المنزل، أو على (SaaS ذلك

الطريق.ق

 األمان: تقليل المخاطر المرتبطة بالمستخدمين، واألجهزة، والتطبيقات الموزعة عبر سحابات متعددة وبيئات    
الحوسبة األخرى.ى

•

•

•

 “.

21٪”
 عمل إضافية إلى السحابة العامة

 بسبب مشكالت النفقات الرأسمالية
المتعلقة بالوباء

https://www-author.cisco.com/c/dam/global/en_sg/assets/pdfs/IDC-COVID-19-Impact-Survey-Highlights.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/cloud/what-is-cloud-networking.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/solutions/enterprise-networks/sd-wan/what-is-sd-wan.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/products/security/what-is-sase-secure-access-service-edge.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/software/what-is-software-as-a-service-saas.html
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 الشكل 4. الشبكة متعددة السحابات: عبء العمل، والوصول واألمان

اكتشف المزيد حول بناء استراتيجية شبكات متعددة السحابات آمنة وفعالة 

https://www-author.cisco.com/c/en/us/solutions/cloud/multicloud-solutions.html
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العمليات - المؤتمتة
التوجه رقم 4: العمليات - أتمتة العمليات للتعافي بشكل أسرع

 NetOps إن االنفجار في أعداد العاملين عن بُعد المشتتين ليس الشيء الوحيد الذي يضع ضغًطا غير عادي على فرق
 اليوم. فقد أدى الوباء إلى مستويات غير مسبوقة من التقلبات الحادة في أعداد العمالء، وأنماط حركة مرور

 التطبيقات، وحاالت االستخدام الجديدة مثل التعلُّم اإللكتروني، ومؤتمرات الفيديو، واألحداث االفتراضية، والرعاية عن
بُعد، وأتمتة العمليات والخدمات األخرى المعتمدة على الشبكة.ة

 لذا، فليس من المستغرب أن يدرك نصف محترفي الشبكات اليوم أن أتمتة الشبكة مطلب أساسي لضمان استمرار
الخدمة واألداء أثناء االنقطاع.ع

 

 تحقيق التحسين المستمر واالستجابة السريعة لالنقطاعات والتهديدات المتزايدة NetOps اعتبارات الشبكة: يمكن لفرق
:من خالل اتباع نهج تدريجي

50% 

 يعطي ٪50 من األولوية ألتمتة الشبكة”
لمعالجة حاالت التعطل اليوم

 أتمتة المهام اإلدارية المتكررة مثل توفير الشبكة والتكوين وإدارة الصور لتقليل العبء اإلداري وتحسين االمتثال    
في كل مجال.ل

 أتمتة الوصول إلى الشبكة، واإلعداد، والتجزئة لحماية مجموعات المستخدمين الموزعين واألشياء وتخفيف انتشار    
هجمات األمن السيبراني.ي

 أتمتة سياسة الشبكة داخل مركز بيانات المؤسسة باستخدام التجزئة المتمركزة حول التطبيق والتي تحمي    
التطبيقات والبيانات وتتبع عبء العمل.ل

 أتمتة السياسة خارج مركز البيانات إلى السحابة باستخدام نموذج تشغيل سحابي يقدم سياسة تطبيق متسقة    
عبر بيئات السحابة المحلية والهجينة.ة

 متسق zero-trust أتمتة تجزئة الشبكة القائمة على السياسة متعددة المجاالت الشاملة إلنشاء نموذج وصول    
من طرف إلى طرف من المستخدمين واألشياء إلى أعباء العمل.ل

•

•

•

•

•

,Cisco :تقرير توجهات الشبكات العالمية لعام 2020 المصدر

 “.

Cisco لعام 2020 استبيان شبكة مرونة األعمال لدى

https://www-author.cisco.com/c/m/en_us/solutions/enterprise-networks/networking-report.html?ccid=cc001244&oid=rpten018612
https://www-author.cisco.com/c/m/en_us/solutions/enterprise-networks/networking-report.html?ccid=cc001244&oid=rpten018612
https://www-author.cisco.com/c/m/en_us/solutions/enterprise-networks/networking-report.html?ccid=cc001244&oid=rpten018612
https://www-author.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/digital-network-architecture/bus-res-nw-survey.pdf
https://www-author.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/digital-network-architecture/bus-res-nw-survey.pdf
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المصدر: تقرير توجهات الشبكات العالمية لعام 2020

35% 

 يخطط ٪35 لشبكاتهم لتكون قائمة على”
 النوايا عبر جميع المجاالت بحلول عام 2022

وما فوق من ٪4 فقط في عام 2019

 الشكل 5. األتمتة والرؤى من المستخدم إلى عبء العمل في أي مكان

تعرّف على كيفية أتمتة السياسة عبر مجاالت شبكة متعددة

 “.

https://www-author.cisco.com/c/m/en_us/solutions/enterprise-networks/networking-report.html?ccid=cc001244&oid=rpten018612
https://www-author.cisco.com/c/m/en_us/solutions/enterprise-networks/networking-report.html?ccid=cc001244&oid=rpten018612
https://www-author.cisco.com/c/en/us/solutions/intent-based-multidomain-integration.html
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العمليات - التي تدعم الذكاء االصطناعي
 التوجه رقم 5: العمليات - االستفادة من تحليالت الشبكة المدعومة بالذكاء االصطناعي

للحصول على رؤى أكثر ذكاءً

 يمكن أن تكون إدارة تعقيد وحجم الشبكات الحديثة وما ينتج عنها من طوفان من األحداث والمشاكل التي تقصف
العديد من األنظمة األساسية للمراقبة المختلفة أمرًا ساحًقا وغير فعال، خاصًة عند حدوث انقطاع.ع

 لقد تم .DHCP استناًدا إلى أكثر من 600 شبكة عمالقة. تتضمن األحداث حاالت الفشل/أوقات اإلعداد، وإنتاجية الراديو، ووقت/فشل استجابة 
بالفعل تخفيض أرقام األحداث هذه باستخدام التحديد األساسي الديناميكي المدعوم بالذكاء االصطناعي.ي

بحاجة إلى مساعدة التحليالت المتقدمة التخاذ قرارات عالج ذكية وفي الوقت المناسب NetOps من الواضح أن فر ق.ق

 مجموعة أكثر قابلية NetOps باستخدام تحليالت الشبكة المدعومة بالذكاء االصطناعي وتقنيات التعلّم اآللي، تحقق فرق
   لإلدارة من المشكالت التي يمكنهم اتخاذ إجراءات بشأنها.نها

*استناًدا إلى أكثر من 700 شبكة عمالقة، على الصعيد العالمي.

 المصدر: بيانات تتبع االستخدام من

4400
 متوسط عدد األحداث الشهرية :4،400”
 المتعلقة بالشبكة الالسلكية على شبكة

المؤسسة

Cisco: Cisco DNA Center ,2020 المصدر: بيانات تتبع االستخدام من

2.6  
مليون

 Cisco AI على المستوى العالمي، يحل”
Network Analytics، وهو تطبيق داخل 

 مليون Cisco DNA Center 2.6 مركز
 “حدث” شهريًا في 15,080 “مشكلة” قابلة

 .*”للتنفيذ - بتخفيض بنسبة %99.4

*

”*. 
Cisco: Cisco DNA Center ،2020

https://www-author.cisco.com/c/ar_ae/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www-author.cisco.com/c/ar_ae/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
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 يسمح هذا التخفيض للفرق بتركيز كل جهودها على األشياء المهمة حًقا والتي لديها القدرة على إحداث تأثير سلبي على
األعمال.ل

 ولم تعد هذه المشكلة مقتصرة على الشبكة العمالقة. اآلن بعد أن انبثقت غالبية المعامالت المتصلة بالشبكة أو
 إلى رؤية وتحليالت للشبكات العامة التي يتصلون بها أيًضا. وهذا مهم بشكل خاص NetOps انتهت خارجها، تحتاج فرق

خالل فترات اإلجهاد غير المعتاد، مثل الوباء األخير.ر

 الشكل 6. يزداد تعطل الخدمات السحابية واإلنترنت أثناء الجائحة

Cisco ThousandEyes، “تقرير أداء اإلنترنت: إصدار تأثير كوفيد-19”، 2020” 

61%

 زيادة Cisco ThousandEyes حددت”
 بنسبة ٪61 في عدد انقطاعات الشبكة

 عبر شبكات مزودي خدمة اإلنترنت وزيادة
 بنسبة ٪44 عبر شبكات مزودي السحابة

.“بين فبراير ومارس 2020

https://marketo-web.thousandeyes.com/rs/thousandeyes/images/ThousandEyes-Internet-Performance-2020-Final.pdf


2021 Global Networking Trends Report

17© 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

 اعتماد تحليالت الشبكة وأنظمة ضمان تدعم الذكاء NetOps اعتبارات الشبكة: لفهم حدث تسونامي، يجب على فرق
االصطناعي لتحقيق ما يلي:يلي

تطبيق Network Insights لمركز البيانات

•

•

•

اكتشاف أكثر دقة: تحسين دقة الكشف التلقائي عن المشكالت واألعطال داخل مجاالت الشبكة وعبرها.ا    •

معالجة أسرع: ربط األحداث الكتشاف السبب الجذري األكثر احتماالً للمشكالت وحاالت الشذوذ ووصفه
بوضوح.ح 

إدارة السياسة المؤتمتة: تحديد األجهزة، والتطبيقات، واالتجاهات وتقديم تحديثات السياسة الموصى بها.ا    

 حاالت انخفاض أقل: تحديد األنماط واالتجاهات وتقديم رؤى سياقية تسرع اإلجراءات االستباقية، والتصحيحية،    
والوقائية.ة

 ذكاء النظراء: توفير معلومات وتحليالت تساعد مسؤولي الشبكة على مقارنة أداء شبكتهم بالمعايير العالمية،    
أو الصناعية، أو اإلقليمية.ة

:اكتشف كيف يمكنك استخدام الرؤى التي تدعم الذكاء االصطناعي إلدارة شبكاتك بشكل أفضل

•

https://www-author.cisco.com/c/en/us/products/data-center-analytics/network-insights-data-center/index.html
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في الختام
الخاتمة: تحسين مرونة األعمال من خالل النظام األساسي للشبكة المتقدمة

 ستواصل األحداث التخريبية تحديها لنا نحن وشبكاتنا طوال حياتنا المهنية. حان الوقت إلعادة التفكير في كيفية تمكين
 استراتيجية الشبكة الخاصة بك من استراتيجية مرونة أعمالك وإعطاء األولوية لقدرات الشبكة الجديدة األكثر أهمية للبقاء

.في صدارة الحدث الكبير التالي.لي

 توفر األتمتة والرؤى المدعومة بالذكاء االصطناعي التي تقدمها الشبكات القائمة على النوايا نظاًما أساسيًا قويًا
لمساعدتك على التكيف مع أي ظرف. إنها توفر المرونة، واألمان، والذكاء، والسرعة المطلوبة لدعم المرونة من أجل:جل

لمزيد من المعلومات حول مرونة األعمال
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موضوعات إضافية قد تكون مهتًما بها

 مرونة األعمال

Cisco Digital Network Architecture (Cisco DNA)

 ندوات عبر اإلنترنت

 القوى العاملة: تمكين العمال بأداء آمن، على مستوى المؤسسات وإمكانية الوصول إلى تطبيقاتهم أثناء العمل   
من المنزل، والمكتب وفي أي مكان بينهما

 مكان العمل: تمكين الموظفين من العودة بأمان إلى المكتب من خالل المراقبة، والتنبيهات، والرؤى التي    
Wi-Fi تدعم تقنية

 عبء العمل: تسهيل نماذج المرونة متعددة السحابات وحماية البيانات والتطبيقات أينما كانت أعباء العمل    
موجودة عبر السحابة العامة ومراكز البيانات المحلية

 العمليات: أتمتة سياسات الشبكة الشاملة وتجزئة الشبكة وتبسيط المهام اإلدارية مع تحسين الرؤية، وتقليل    
التنبيهات، وتمكين المعالجة بشكل أسرع

 في هذا الوضع الطبيعي التالي، يتعلق األمر كله بامتالك شبكة يمكنها التكيُّف لدعم كل ما يجلبه المستقبل. عندما تفكر
في استراتيجية مرونة أعمالك، فكر كيف يمكن لشبكتك أن تكون عامالً رئيسيًا في تمكين تلك االستراتيجية.ة

•

•

•

•

https://www-author.cisco.com/c/ar_ae/solutions/enterprise-networks/enable-business-continuity-using-your-network.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/index.html
https://www-author.cisco.com/c/ar_ae/solutions/enterprise-networks/enable-business-continuity-using-your-network.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/index.html
https://www-author.cisco.com/c/en_uk/solutions/enterprise-networks/webinars.html

