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مقارنة تنافسية بين شبكات 
Cisco

CiscoHPE

األمان

تجميع المستخدمين واألجهزة 
لالمتثال للسياسة

 Software-Defined تنشئ خدمة
Access مجموعات افتراضية/

منطقية تسمح بنقل سياسة األمان 
مع المستخدم.

.VLAN محدودةتستند إلى شبكات

سياسات قائمة على مجموعات 
األمان من خالل إمكانية التنقل 
 Agile Controller المجانية ضمن

)وحدة التحكم المرنة(.

تجزئة المستخدمين 
والتطبيقات

تستخدم خدمة الوصول المحّدد 
برمجيًا تقسيًما مستنًدا إلى البرامج 

لإلبقاء على األنواع المختلفة من 
حركات مرور البيانات منفصلة.

تستند إلى االستثناء.

كشف تهديدات حركة المرور 
المشفرة

باستخدام بنية Cisco التحتية وأداة 
Stealthwatch، تستطيع المؤسسات 

تحليل البيانات الوصفية وتطبيق 
الذكاء االصطناعي لتوفير رؤى أمنية 

لحركة مرور البيانات المشفرة في 
الوقت الحقيقي وبدقة 99,993%.

تقضي حلول Cisco األمنية على 
التهديدات في كافة أنحاء الشبكة، 

وتشمل هذه الحلول أداة 
 Identityو ،TrustSecو ،Stealthwatch

Services Engine )محرك خدمات 
 Rapid Threatإدارة الهوية( و
Containment )االحتواء السريع 

للتهديدات(.

محدودة

تتطلب HPE تفريغ الشبكة.

كشف تهديدات حركة المرور 
المشفرة والبرامج الضارة

Huawei

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/software-defined-access/index.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/products/security/stealthwatch/index.html
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CiscoHPE

األمان

التعرف على التداخل 
الالسلكي أو التهديدات

 Cisco تستخدم نقاط وصول
 ،CleanAir تكنولوجيا Aironet

 ،Hyperlocation Module ووحدة
 Flexible Radio Assignment وتقنية

)التعيين الالسلكي المرن( لتحديد 
التهديدات األمنية وتداخل 

الترددات الالسلكية والقضاء عليها.

يفتقر حل HPE ألمستند إلى البرامج 
إلى الكفاءة وال يوّفر مسًحا مستمرًا 

على جميع القنوات.

كما يفتقر حل Huawei المستند إلى 
البرامج إلى الكفاءة وال يوّفر الدقة 

الالزمة لكشف تداخل الشبكات 
الالسلكية وتخفيفه.

التعلّم األمني الفعال

تعزّز خالصات Talos االستخباراتية 
الدفاع ضد التهديدات المعروفة 

والناشئة.

ومن خالل استحواذ شركة HPE على 
شركة Niara ودمج مجموعة تقنيات 

ClearPass ألمن الشبكات، أصبح 
بإمكان HPE توفير ميزة التعلم اآللي 

فيما يتعلق بالمخاوف األمنية.

أنظمة جديرة بالثقة

يتم نشر دورة حياة التطوير اآلمنة 
والتحقق منها. وتتميز المنتجات 
بكيانات الثقة والتشغيل اآلمن 

والقدرة على الوقاية خالل وقت 
التشغيل. كما أن البرامج مصممة 

رقميًا.

يكون مستوى التحكم غير مشفر محدودة
افتراضيًا. وليس لنقاط الوصول 
شهادات فريدة لتشفير مستوى 

التحكم.

اكتشاف شذوذ األمان 
الموزَّع

تحسين سير عمل االستجابة 
للحوادث

Huawei

https://www.cisco.com/c/en/us/products/interfaces-modules/aironet-hyperlocation-module-advanced-security/index.html
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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CiscoHPE

االبتكارات

الرؤى التشغيلية

توّفر Cisco حاليًا إصدارًا ثانيًا من 
Cisco DNA Center يضيف المزيد من 
الضمان إلى الشبكات، ويقّدم قدرات 

تعلّم آلي محّسنة، ويعطي أكثر من 
100 نصيحة عملية لمساعدة العمالء 

في معالجة مشكالت الشبكات بسرعة 
وسهولة.

تقنية NetInsight منتج جديد تماًما 
توفره HPE )أُعلن عنه في شهر 

نوفمبر 2017(، وهي ال تقدم بعد 
أي إثباتات عن نجاح العمالء.

لقد أصدرت شركة Huawei مؤخرًا 
CampusInsight 2.0 )أُعلن عنه في 
شهر مارس 2017(. إال أنه ال يحظى 

بأي قصة لنجاح تطبيقه لدى العمالء.

تعّقب مواقع المستخدمين 
Wi-Fi أو BLE عبر

 Cisco DNA Spaces تدعم خدمة
المزودة بإشارة الطاقة الُمخفَّضة 

 )BLE( االفتراضية من البلوتوث
وميزة Hyperlocation، تتبّع 

أجهزة الطاقة الُمخفَّضة من 
البلوتوث وأجهزة Wi-Fi بدقة 

تحديد مواقع تبلغ مترًا إلى مترين.

محدودة

توّفر HPE دعًما محدوًدا وتعتمد 
على تقنية البلوتوث ضمن نقاط 

الوصول، ولكنها تفتقر إلى الدقة 
في تحديد المواقع استناًدا إلى 

.Wi-Fi شبكات

محدودة

 Huawei من eSight تؤدي خدمة
دور خادم للمواقع، ولكنها محدودة 

للغاية وتستخدم خدمة تحديد المواقع 
بناءً على تقنية تحديد قوة اإلشارة 
المستقبلة )RSSI( بدقة منخفضة 

تتراوح بين 3 و5 أمتار، وذلك وفًقا 
لما هو وارد في المستند التقني 

.Huwaie من WLAN لمواقع

المشاركة مع العمالء في 
الموقع

يوّفر حل Cisco DNA Spaces فهًما 
أفضل كيفية تفاعل المستخدمين 

مع البيئة بحيث يمكن للشركات اتخاذ 
قرارات أفضل.

 إمكانية تحديد المواقع HPE توّفر
 استناًدا إلى تقنية الطاقة الُمخفَّضة
 من البلوتوث ضمن نقاط الوصول

 Meridian والعالمات وتطبيقات
 لالستدالل على المسارات وإشراك

.العمالء

المراقبة حسب نوع نقطة 
النهاية

بإمكان Cisco استخدام تحليالت 
لمراقبة السلوكيات بواسطة أداة 

 Flexible وتقنية Stealthwatch
NetFlow )التدفق الشبكي المرن(، 

ويمكنها تصنيف حركة مرور البيانات 
على حافة الشبكة أو بداخلها من 

.TrustSec خالل

محدودة

 sFlow تقنية Aruba تدعم محوالت
ولكنها عرضة لإلنذارات الخاطئة 

والتحليل غير الواضح وضياع الحزم. 

محدودة

يتم توفير تقنية iPCA كخيار، ولكنها 
توفر مستوى محدوًدا من دعم 
النظم األساسية والرؤية. تدعم 

موجهات ومحوالت طبقة الوصول 
 eSight NTA Monitor المزودة بتطبيق

 Huawei eSight NTA Monitor من
البروتوكوالت المعيارية إلدارة حركة 

 NetStream، NetFlow،( المرور الشبكية
 .)sFlow

توّفر Cisco الدعم لالبتكارات الجديدة 
من خالل دمج )ASICs( الدوائر المتكاملة 

 UADPالمخصصة محددة التطبيقات و
)مستوى بيانات الوصول الموّحد( والنهج 

النمطي لنقاط الوصول.

محدودة

ال يوجد دعم لنقاط الوصول النمطية. 
تستخدم النظم األساسية للتحويل 
دائرة متكاملة محددة التطبيقات 

)AISC( ذات إمكانية تمديد محدودة.

Huawei

ال يتوفر حاليًا دعم نقاط الوصول 
النمطية أو المحوالت.

دعم قدرات جديدة من دون 
ترقيات كبرى

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/virtual-ble-beacon.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/virtual-ble-beacon.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/virtual-ble-beacon.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/interfaces-modules/aironet-hyperlocation-module-advanced-security/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/interfaces-modules/aironet-hyperlocation-module-advanced-security/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/connected-mobile-experiences/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/dna-spaces/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/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/solutions/enterprise-networks/trustsec/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
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CiscoHPE

مرونة الشبكة والبنية 
األساسية

الضمان والتحليالت

توّفر Cisco حاليًا إصدارًا ثانيًا 
من Cisco DNA Center يضيف 

المزيد من الضمان إلى الشبكات، 
ويقّدم قدرات تعلّم آلي محّسنة 
لمساعدة العمالء في استكشاف 

األخطاء وإصالحها ومعالجة مشكالت 
الشبكات بسرعة.

تقنية NetInsight منتج جديد تماًما 
توفره HPE )أُعلن عنه في شهر 

نوفمبر 2017(، وهي ال تقدم بعد 
أي إثباتات عن نجاح العمالء.

محدودة

توّفر Huawei قدرًا محدوًدا من 
ضمان الشبكات ودعم التحليالت 

ضمن حلولها إلدارة الشبكات. 
أصدرت شركة Huawei مؤخرًا 

CampusInsight 2.0 )الُمعلن عنه 
في مارس 2017(. إال أنه ال يحظى 

بأي قصة لنجاح تطبيقه لدى العمالء.

نشر السياسة الموحدة

عبر الشبكات السلكية والالسلكية 
.WAN وشبكات

محدودةلدى HPE واجهة مختلفة لإلدارة.

التجزئة المحددة بالسياسة

محدودة

تجزئة الشبكة متعددة 
النطاقات

تتبادل ثالثة نطاقات للشبكات 
معلومات تقسيم الشبكة التي 

تفصل حركة مرور البيانات وتحّسن 
مستوى األمان، وهذه النطاقات 

هي شبكة SD-Access المخصصة 
للمجّمع والفروع، وCisco ACI لمركز 

 Ciscoالبيانات والسحابة اإللكترونية و
.SD-WAN

تقوم ثالثة نطاقات للشبكات 
بمزامنة اتفاقيات مستوى الخدمة 

بين المستخدمين والتطبيقات 
بغرض منح المستخدمين تجربة 

فائقة، وهذه النطاقات هي شبكة 
SD-Access المخصصة للمجّمع 

والفروع، وCisco ACI لمركز البيانات 
 Ciscoوالسحابة اإللكترونية و

.SD-WAN

Huawei

تجربة التطبيق متعدد 
النطاقات

https://www.cisco.com/c/ar_ae/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html


مقارنة تنافسية
Cisco معلومات عامة من شركة

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

CiscoHPE

مرونة الشبكة والبنية 
األساسية

األمان متعدد النطاقات

توفر ثالثة نطاقات للشبكات 
مجموعة متسقة من التدابير األمنية 

لحماية المستخدمين والبيانات، 
SD- وهذه النطاقات هي شبكة

Access المخصصة للمجّمع والفروع، 
وCisco ACI لمركز البيانات والسحابة 

.Cisco SD-WANاإللكترونية و

البيانات القابلة للمعالجة

عبر الشبكات السلكية والالسلكية 
.WAN وشبكات

محدودة

 HPE من NetInsight توفر تقنية
بيانات قابلة للتطبيق على الشبكات 

الالسلكية فقط.

ليست لدى Huawei نصائح عملية 
لحل أي من المشاكل المكتشفة.

تحسين التجربة لمستخدمي 
Apple

لدى Cisco وApple جهود مشتركة 
لتوفير تxجربة أفضل لمستخدمي 

أجهزة elppA المتصلة بشبكة 
Cisco.

محدودة

يمكن دعم الوظائف فقط عبر 
التحديد اليدوي ألولوية جودة 

.Wi-Fi ومعايير )QoS( الخدمة

محدودة

ال يمكن دعم الوظائف إال عبر 
التحديد اليدوي ألولوية جودة 

الخدمة.

 Flexible Radio تحّسن تقنية
Assignment الشبكة تلقائيًا، بحيث 

تعزّز تجارب المستخدمين خالل 
األوقات غير المتوقعة ذات الكثافة 

العالية.

محدودة

تدعم تقنية Aruba AP345 التردد 
الثنائي 5 جيجا هرتز. ولكن هذه 

التقنية بدأت تنتشر مؤخرًا في 
السوق وال تحظى بقصص نجاح 
 Aruba للعمالء. ويعتمد تطبيق

أيًضا على قفل األجهزة الالسلكية 
لمجموعة محددة من القنوات 

)نطاق( في النمط المزدوج 5 جيجا 
هرتز.

Huawei

محدودة
تدعم Huawei التكوين 

الالسلكي المستند إلى البرامج 
 ،AP8030 في نقاط الوصول

ولكنها ال تدعم األجهزة 
الالسلكية ذات النمط المزدوج 
بتردد 5 جيجا هرتز ضمن نقاط 

الوصول لديها.

تحسين االتصال الالسلكي 
أثناء ذروة االستخدام

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
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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CiscoHPE

مرونة الشبكة والبنية 
األساسية

أداء ثابت للتطبيقات عبر 
الشبكة

يوّفر تطبيق Easy QoS طريقة 
مبسطة لتوفير جودة خدمة شاملة.

اكتشاف الميزات وتعيينها 
ألجهزة جديدة

توّفر Auto Smartports )المنافذ 
الذكية التلقائية( من Cisco األجهزة 
ديناميكيًا وتكّون المنافذ استناًدا 

إلى نوع الجهاز.

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.

تقّدم Cisco Persistent PoE )نقطة 
دخول مستمر( وFast PoE )نقطة 

 Universal PoEدخول سريع( و
)نقطة دخول شامل(، كما توفر 

تكرارًا متعدد المستويات من خالل 
.StackWise

Poe/ دعًما أساسيًا لـ HPE تقّدم
30W( +PoE(. يدعم عدد محدود 

من المحوالت مزودات الطاقة 
المزدوجة لتكرار الطاقة 1:1.

Huawei

 +PoEو PoE تقنيات Huawei تدعم
 Power over HDMIو ++PoEو

 S5700 95 واط( على واجهة ،PoH(
واحدة. تكرار الطاقة هو 1:1 

 S5700 95 واط( على واجهة( PoH
واحدة.

مرونة الطاقة من أجل 
البنية األساسية

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/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/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/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/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/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/products/collateral/switches/catalyst-3750-series-switches/prod_white_paper09186a00801b096a.html
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CiscoHPE

مرونة الشبكة والبنية 
األساسية

 ،WLANو ،WAN األتمتة عبر
والشبكات السلكية

يدعم Cisco DNA Center الشبكات 
السلكية والالسلكية ويمكنه توفير 

اختيار مسار شبكة WAN مركزيًا 
بواسطة IWAN )الشبكات الواسعة 

الذكية(. يمكنك االستفادة من 
األتمتة والتنسيق واألمان والتشفير 
ورؤية التطبيقات والتحكم من خالل 

Cisco DNA Center وإطار عمل 
.TrustSec

محدودة

HPE/ لدى AirWave تتمتع واجهة
Aruba دعم أتمتة التكرار األساسي 

في منتجاتها.

تستخدم HPE أدوات SDN للتحكم 
وواجهة AirWave من أجل النشر 

المؤتمت للمحوالت ونقاط الوصول. 
ولكنها تنقصها القدرة على إدارة 
.AirWave في واجهة WAN أجهزة

محدودة

يعمل دعم أتمتة eSight من خالل 
كيانات تابعة لجهات خارجية، والتي ال 

تُدَمج في حل eSight نفسه.

Ethernet الطاقة عبر

محدودة

لدى HPE بعض المحوالت التي 
تدعم تقنية UPOE ولكنها ال تدعم 

إمكانات PoE المتقدمة في الوقت 
 PoEو UPOE نفسه. يجب إدارة

الدائمة وPoE السريعة في مسائل 
منفصلة.

محدودة

لدى Huawei بعض المحوالت التي 
تدعم تقنية UPOE ولكنها ال تدعم 

إمكانات PoE المتقدمة في الوقت 
 PoEو UPOE نفسه. يجب إدارة

الدائمة وPoE السريعة في مسائل 
منفصلة.

إنشاء ملف تعريف للجهاز 
لسياسة واضحة ودقيقة

التصحيح المحدد بالبرامج

mGig عبر 48 منفًذا

Huawei

ربط الصوت والفيديو

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/trustsec/index.html
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CiscoHPE

قابلية البرمجة

التحليالت داخل الخانات

محدودة

يتوفر في شبكة OS-CX الجديدة 
من Aruba محرك للتحليالت، ولكنه 
مدعوم فقط على الواجهات التي 

تضم نظام التشغيل هذا )8400 
و8320 حتى اآلن(.

مسار دعم ASIC القابل 
للبرمجة

محدودة

توجد تقنية ENP2 ضمن عدد 
 Huawei محدود من أجزاء مجموعة
ولم يثبت أنها تمّكن بعض السمات 

في المستقبل.

ال تدعم HPE/Aruba النماذج ذات 
المعيار المفتوح والقابلة للبرمجة.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2019 لشركة Cisco و/أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة. تعد Cisco وشعار Cisco عالمتين تجاريتين أو عالمتين تجاريتين مسجلتين لشركة Cisco و/أو الشركات 
التابعة لها في الواليات المتحدة وبلدان أخرى. لعرض قائمة بعالمات Cisco التجارية، انتقل إلى عنوان URL هذا: https://www.cisco.com/go/trademarks. تُعد العالمات التجارية الخاصة بالجهات األخرى التي 
C92-740219-03 06/19   )1110R( .وأي شركة أخرى Cisco ورد ذكرها هنا ملكية خاصة لمالكيها المعنيين. كما أن استخدام كلمة "شريك" ال يشير ضمنيًا إلى وجود عالقة شراكة بين شركة

Huawei

محدودة

 NetConf لن يعمل دعم بروتوكول
من Huawei إال عبر حل وحدة تحكم 

مرنة مخصصة.

إمكانات برمجة ذات معايير 
مفتوحة ومحددة بنموذج

https://www.cisco.com/go/trademarks

