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سیسكو المستقبلیة ومنصة سیسكو كینیتك إلنترنت األشیاء وابتكارات  شبكة
2017الذكاء الصناعي تستقطب اھتماماً ملموساً في جیتكس   

 
لالطالع على التطبیقات   2017مسؤولون من القطاع الحكومي والعام یزورون جناح سیسكو في جیتكس  •

سیناریوھات الرقمیة والعملیة   الواقعیة لل
دور المرحلة التالیة على  الضوء سلطتمتعددة لقطاعات عروض حیة  ،بالشراكة مع إنتل وإمیركوم وألفا داتا •

 من الرقمنة في تمكین المؤسسات من اغتنام الفرص الرقمیة المستقبلیة الیوم 
 

ً  2017استقطبت مشاركة سیسكو في أسبوع جیتكس للتنقیة : 2017أكتوبر  14 –دبي، اإلمارات العربیة المتحدة  ، اھتماماً واسعا
كاراتھا وحلولھا أكبر فعالیة تقنیة بالمنطقة الس������تعراض عدد من أحدث ابتالرائد العالمي في قطاع التقنیة  ةإذ اغتنمت مش������ارك

 . للحقبة الرقمیة
 

ً مع شعار  إلى  المؤسساتو، جاءت مشاركة سیسكو في جیتكس لھذا العام لتدعو العمالء والشركاء "إعادة تصّور الواقع"وتماشیا
وتوجھ عدد . الرقمیة المس�تقبلیة الیومتجربة حلول س�یس�كو التي تس�اعد الش�ركات والمجتمع على التواص�ل اآلمن واغتنام الفرص 

جناح س����یس����كو واالطالع على عروض����ھا خالل الفعالیة كبیر من المس����ؤولین الحكومیین وقادة القطاع العام والش����ركات لزیارة 
 .  اإلقلیمیة، لمشاھدة العروض الحیة للسیناریوھات الرقمیة المختلفة في عدد من القطاعات

 
وفي الوقت الذي أعلنت فیھ العدید من الحكومات الخلیجیة، وبخاص������ة اإلماراتیة، عن رؤاھا الوطنیة للتحول الرقمي ومبادراتھا 

، وھو الجیل الجدید من أنظمة "الش��بكة القائمة على الحدس"ة، اغتنمت س��یس��كو الفرص��ة الس��تعراض ابتكارھا الجدید للمدن الذكی
وأجرت الش�ركة محاكاة لتقنیاتھا المتطورة بما فیھا . الش�بكات التي تقوم على المقاص�د، للمرة األولى في اإلمارات العربیة المتحدة

لبیان دورھا في مواكبة التحدیات وتعزیز التنافس���یة وتحقیق مردود المتقدمة إمكانات التحلیل التعلیم اآللي والذكاء االص���طناعي و
 . ملموس للشركات

 
فیما ندخل حقبة من : "الس��ید ش��كري عید، المدیر التنفیذي للمنطقة الش��رقیة لدى س��یس��كو الش��رق األوس��طفي ھذا الس��یاق قال 

ابتكاراتنا الحدیثة من خالل أمثلة واقعیة وملموس����ة تبرز مزایا حلولنا وما تحققھ الرقمنة المتكاملة، نحرص على اس����تعراض أثر 
فالتحول الرقمي یحدث تغیرات جذریة في القطاعات ویغّیر العالم بوتیرة : رس��التنا واض��حة. من ثمار للدول والقطاعات واألعمال

التص��رف بش��كل فوري لتتمكن من البقاء وترس��یخ غیر مس��بوقة، مما یعني ان على المؤس��س��ات والش��ركات في جمیع القطاعات 
 ."مكانتھا في صدارة منافسیھا

 
، دعت سیسكو المؤسسات في الشرق األوسط إلى إعادة تصّور أعمالھا عبر تسلیط 2017وضمن فعالیات أسبوع جیتكس للتقنیة 

وتمكّنت سیسكو من . رة التحول الرقميالضوء على سیناریوھات من الواقع تبیّن دور حلول الشركة في المساعدة على تسریع مسی
والمفصلة مع إنتل، إمیركوم وألفا داتا، وذلك من خالل استعراض عدد من الحلول التقنیة المتخصصة  بالشراكةإحیاء الرقمنة، 

مة السالمجاالت وتركّزت الحلول المتخصصة في . من القطاعات التي تمثل أولویة للرقمنة في الشرق األوسطعدد  الحتیاجات
 . النقل والخدمات اللوجستیة، باإلضافة إلى الخدمات العامة والحكومیةوئة وقطاعات التجزالتعلیم والرعایة الصحیة والعامة واألمن 

 
ومن الجدیر بالذكر أن الحكومات والمؤسسات في الشرق األوسط تعید التفكیر بمقاربتھا المتعلقة بالبنیة التحتیة الرقمیة لتحسین 

ویبین عدد من التقاریر الحدیثة أن كبار صانعي القرارات في المنطقة . الحیاة والخدمات المقدمة للمواطنین ونتائج األعمالنوعیة 
كما تجلّى اعتبار التحول .  یشعرون بمزید من التفاؤل حول التغیرات الجذریة التي تحدثھا الرقمنة مقارنة مع نظرائھم حول العالم

 سیسكوجداول أعمال القادة ومجالس اإلدارة من خالل المستوى الرفیع من التواصل الذي شھده مسؤولو  الرقمي أولویة بارزة في
 .  2017التنفیذیون خالل فعالیات جیتكس 
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وال بد من التأكید على أن تبني الحقبة الرقمیة غیر ممكن بدون . تلقینا مستوى غیر مسبوق من االھتمام ھذا العام: "وأضاف شكري
 تقدما ھاكثروأ أحدث األفكارأفخر بالقول بأننا الحظنا رغبة صادقة في تبني . الدعم الكامل من قادة الدول والمدن والمؤسسات

جدیدة ذج انممن التحول الرقمي  لنجاحأخرى ھامة في عوامل  یمتد لیشملوحسب، بل التقني بشكل ال یقتصر على المنظور 
 ."  النظر التشغیلیةورأس المال البشري ووجھة لألعمال 

 
سیسكو للحقبة الرقمیة، فقد زار جناح الشركة في جیتكس  رؤیةولم یكن قادة القطاعات والمؤسسات وحدھم من استوحوا إلھامھم من 

طالب من جامعة اإلمارات وجامعة الشارقة وجامعة خلیفة وغیرھا من المؤسسات األكادیمیة، للحدیث إلى خبراء سیسكو 
 . أللعاب التفاعلیة في منطقة تجربة الواقع االفتراضيوالمشاركة في ا

 
المحتملة، كما أن ھناك لوتیرة التغییر التي تشھدھا األسواق وآثارھا تقدیر واسع وعي حقیقي وھناك : "واختتم شكري حدیثھ بالقول

. من تحفیزھا ومعاملتھا كأولویة استراتیجیة فھماً متزایداً ألھمیة االبتكار الذي لم یعد رفاھیة بل ضرورة أساسیة للبقاء والنمو، ال بد
تساھم تلك المفاھیم في تشجیع الشركات لتكون استباقیة في صیاغة استراتیجیات رقمیة محكمة یمكنھا مواجھة تحدیات الغد، وھي 

 ."إشارة واعدة للغایة تبشر بإنجازات عظیمة في المنطقة
 

واحة "وخالل مجریات جیتكس، استعرضت سیسكو مستقبل التعلیم باستخدام تقنیات لوح سیسكو سبارك والواقع االفتراضي في 
وأكد مسؤولو سیسكو على استفادة المؤسسات التي تتطلع إلى الحفاظ على . التي أقامھا مركز أبوظبي للنظم والمعلومات" االبتكار

البنیة السحابیة والتنقل  –تسارعة من الكفاءات الرقمیة الجدیدة لتتمكن من جني ثمار المنصة الثالثة تنافسیتھا في الحقبة الرقمیة الم
 . وأعمال التواصل االجتماعي والبیانات الضخمة وإمكانات التحلیل

 
للزوار تجربة عملیة  كما استضافت سیسكو المركز التفاعلي لبنیة الشبكات الرقمیة لتقدم حلولھا المؤسسیة للشبكات واألمن، وتتیح

وبوصفھ . قابلة للتطبیقبصائر لمنھجیة سیسكو القائمة على البرمجیات في تقدیم خدمات تحّول حركة البیانات في الشبكات إلى 
ً للتحول الرقمي، تم دمج األمن اإللكتروني في جمیع الحلول بما فیھا الشبكة الذكیة ومركز البیانات والبنیة السحابیة، بینما  أساسا

في مساعدة المؤسسات على استخالص وحوسبة ونقل البیانات من األشیاء " سیسكو كینیتك"استعرضت سیسكو دور حلولھا 
 . نتائج أفضل لألعماللتحقیق المتصلة بالشبكة إلى التطبیقات، لتمكّنھا من االستفادة من قوة بیانات إنترنت األشیاء في المدن الذكیة 

 
 انتھى

 
 عن سیسكو 

الشركة مدرجة في بورصـة . 1984سیسكو ھي الرائد العالمي في مجال التكنولوجیا والتي تمِكّن اإلنترنت من العمل منذ عام 
یساعد موظفونا ومنتجاتنا وشركاؤنا المجتمع في التواصل اآلمن واغتنام الفرص ). CSCO( تحت الرمز" ناسداك"األوراق المالیة 

 .  Cisco@وتابعنا على تویتر  newsroom.cisco.comشف المزید عبر الرابط اكت. الرقمیة المستقبلیة الیوم
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