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  2018سيسكو تستعرض قوة الذكاء االصطناعي خالل أسبوع جيتكس للتقنية 
 

، اإلمارات العربية المتحدة  ي : تكشف سيسكو خالل فعاليات جيتكس عن أحدث باقة من تقنياتها المتطورة 2018أكتوبر  13 –دب 

، تهدف تلك  ايدة للتحول الرقمي ز ي تسودها ضغوطات مير
ة التر . وخالل الفير ق األوسط نحو التحول الرقمي ة الشر لدعم مسير

ي ا
ز العام والخاص بالمنطقة لتبتز ز المزودين من القطاعير ي تمكير

ز
لحلول السحابية. وتستعرض سيسكو االبتكارات إىل المساعدة ف

ز  2018تقنياتها تحت شعار "منصة آمنة وذكية لألعمال الرقمية" خالل فعاليات جيتكس  ة بير ي الفير
ز
ي تمتد ف

أكتوبر  18 – 14التر
 . ي التجاري العالمي ي مركز دب 

ز
 الجاري ف

 
قية لدى سيسك ي هذا السياق قال شكري عيد، المدير التنفيذي لدول المنطقة الشر

ز
ق األوسط: "ساهمت التطورات التقنية ف و الشر

 لكونها تمثل فئة واسعة من التقنيات 
ً
. ونظرا م اآلىلي والذكاء االصطناعي

ّ
ي قدرات أنظمة التعل

ز
ي إحداث تحسن ملموس ف

ز
ة ف األخير

ي خدمة العمالء وح
ز
ي العديد من التطبيقات العملية  من الدردشة اآللية ف

ز
تر اإلعالن بطابع والحلول، فقد وجدت تلك التقنيات ف

 ". ي مجال النقل الذكي
ز
 إىل سيارات القيادة الذكية ف

ً
ي المتاجر الذكية، وصوال

ز
 شخصي ف

 
ز للرقمنة. ومن خالل فهمنا الفريد والواسع للبيانات، تتاح لنا فرصة اغتنام قوة الشبكة  وأضاف: "توفر سيسكو األساس المتير

وحماية عمالئنا وتشي    ع االبتكار. وتلعب تقنيات التعلم اآلىلي والذكاء االصطناعي بالفعل بالكامل واكتساب األفكار القابلة للتطبيق 
ي توفير منصة ذكية وآمنة لألعمال الرقمية."

ز
 ف
ً
 هاما

ً
 حيويا

ً
  دورا
 

كة األبحاث المتخصصة ماركتس اند ماركتس أن قيمة سوق الذكاء االصطناعي ستصل إىل حواىلي  ر شر
ّ
ريكي مليار دوالر أم 5.05تقد

نت األشياء والبيانات 2020بحلول العام  " والذكاء االصطناعي وإنير ز  إىل سلسلة الكتل "البلوك تشير
ً
. ومن مراكز البيانات وصوال

ي تتضمن الحوسبة السحابية 
الضخمة، يشهد العالم نقلة نوعية تجاه الرقمنة، تعززها حلول تقنية االتصاالت والمعلومات التر

ي جوهرها. 
ز
  والمؤسسية ف

 
ابطة تقوم عىل منصتها اآلمنة والذكية لألعمال الرقمية، بحيث  وخالل فعاليات جيتكس، تصحب سيسكو العميل عي  رحلة مير

 : ي االبتكارات الرقمية من خالل خمسة ركائز أساسية تشمل ما يىلي  تحتر
 

 اع الشبكة ، أصبح الشبكات اآلن أكير أهمية من أي وقتإعادة اختر ي الوقت ذاته  : بسبب التحول الرقمي
ز
مصز ولكنها ف

تواجه صناعة الشبكات حقبة جديدة بسبب توفر الشبكات القائمة عىل المقاصد، لم تتعرض لهذا القدر من الضغوطات. 
من القياسات عن بعد وحتر أنماط  –وتمنحنا إمكانات التعلم اآلىلي القدرة عىل تحليل كميات ضخمة من بيانات الشبكة 

ل
ّ
ي الشبكة  الحركة، وفهم ما يشك

ز
 مثاليا لعمل الشبكة. يؤدي ذلك إىل التعلم المستمر ف

ً
ا  غير اعتيادي وما يشكل سير

ً
حدثا

 من الصدمات الداخلية كأعطال 
ً
ي التكيف والحماية، فيما تعمل عىل تحويل الحركة بنفسها وعالج نفسها ذاتيا

ز
واستمرارها ف

ونية.   الجدير بالذكر أن شبكات سيسكو القائمة عىل المقاصد تمثل ومن األجهزة والصدمات الخارجية كالهجمات اإللكير
 ثمرة سنوات من البحث والتطوير إلعادة تعريف الشبكات بما يناسب المستقبل. 

 ن عالم متعدد البنن السحابية : تجمع سيسكو إمكانات التواصل الشبكي واألمن والتحليل واإلدارة لتوفير الحلول تمكي 

 متعدد البتز السحابية. وسواء كانت البنية السحابية خاصة أو عامة أو هجينة، أو أي مزي    ج من 
ً
ي تغطي عالما

السحابية التر
سيط كيفية تواصل العمالء وحماية بناهم تلك األنواع، تتيح سيسكو للعمالء اعتماد البتز السحابية المتعددة عي  تب

ز عي  البتز السحابية  ، نتطلع إىل تقديم تجربة موحدة للمستخدمير ي ذلك سياسة  –السحابية. وبمساعدة التعلم اآلىلي
ز
بما ف

ي واحد  من خالل تعلم ما يفضله المستخدم وأداء التطبيقات عي  المنصات السحابية العامة والخاصة 
واحدة وتحقق أمتز

 سة العمل دون انقطاع.  لسال 
  :توفر سيسكو إمكانات رؤية البيانات من الشبكة، وتركز عىل توفير البيانات واألفكار لدعم نماذج إطالق قوة البيانات

ز البنية التحتية إىل استقصاء التهديدات األمنية. نمنح عمالءنا القدرة عىل استخالص  ي تتنوع من تحسير
االستخدام التر
ي توفر أعىل قدر من القيمة. القيمة من البيا

ي المرحلة الزمنية التر
ز
ي تمر عي  شبكتهم ف

 نات التر
  :ن تجربة الموظف والعميل ، ويمثل  تمكي 

ً
تتمتع تقنيات التشارك من سيسكو بالقدرة عىل ربط الناس والفرق والعمالء معا

ز والعمال   من تقنياتنا للتشارك وتجربة الموظفير
ً
 ضمنيا

ً
ز الذكاء االصطناعي مكونا ء من خالل البساطة واألتمتة وتحسير

ي الشبكة.  
ز
 التجربة بفضل الوعي الكامل بالسياق وما يحدث ف
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 ي نسيج الشبكة
ن
 لكل ما نقوم به دمج األمن ف

ً
ي الشبكة. وكلما  –: يعد األمن أساسا

ز
من البنية السحابية إىل النقاط النهائية ف

ي نراها، أصبح بإمكاننا استنتاج م
ات التر ، وبالتاىلي نستطيع الكشف بشعة زادت المتغير زيد من االرتباطات عي  التعلم اآلىلي

ي األمر، وعزل األطراف أو التطبيقات أو األجهزة المسببة للخلل.  
ز
ء غير طبيعي والتحقيق ف ي

 أكي  عن أي شر
 

ز  اتيجيير كائنا االسير للخدمات التقنية المتكاملة  NABSإنتل وألفا داتا وا  –نتطلع إىل استعراض أحدث حلولنا التقنية إىل جانب شر
ي جيتكس.  CNSو

ز
ق األوسط والذين يشاركون كرعاة لجناح سيسكو ف  الشر

 
ي قاعة زعبيل غلف كومس  جناح رقم 

ز
  Z1-B20زوروا جناح سيسكو ف

 
 انتىه 

 
 المصادر: 

https://www.businessinsider.com/9-tech-trends-2017-billions-2016-10?r=UK&IR=T#ai-and-
advanced-machine-learning-1 

 
 


