بدء تنفيذ شبكات التقارب الذكية من سيسكو لمعرض إكسبو 2020
دب ،اإلمارات العربية المتحدة –  30سبتمب  – 2018أعلنت سيسكو ،ر
الشيك الرسم للشبكات الرقمية ف معرض إكسبو
ي
 2020دب ،عن تعاونها مع سمارت وورلد – أحد رشكاء سيسكو ف دولة اإلمارات ،وذلك لتصميم وتنفيذ البنية التحتية
للشبكات الذكية ف أول معرض من معارض إكسبو العالمية الت تقام ف منطقة ر
الشق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.
يقام معرض إكسبو  2020دب تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" ،وي هدف إىل تقديم لمحة عن المستقبل انطالقا
من اإليمان بأهمية االبتكار والتقدم وكونهما ثمرة تواصل األشخاص واألفكار بطرق جديدة وفريدة .يفتح المعرض أبوابه من
 20أكتوبر  2020حت  10أبريل  ،2021ومن المتوقع أن يستقطب  25مليون زائر 70 ،بالمائة منهم من خارج دولة اإلمارات.
وتعمل سيسكو مع سمارت وورلد لتنفيذ أجزاء من البنية التحتية لشبكة بروتوكول اإلنتنت الرقمية للمعرض ،بما فيها حلول
شبكات سيسكو القائمة عىل المقاصد ،حيث تمتلك رشكة الخدمات التكنولوجية الذكية (سمارت وورلد) المهارات والموارد
والختة الالزمة لبناء شبكة آمنة وذكية لمعرض إكسبو .2020
تساهم تلك الحلول ف دعم التجربة الرقمية الت يوفرها إكسبو  ،2020ليساعد الزوار والمشاركي ر
والشكات عىل التواصل من
أي مكان ف موقع المعرض الممتد بمساحة  4.38مت مرب ع ،وعىل أي جهاز بشكل آمن وموثوق دون انقطاع .كما صممت
الشبكة لتدعم ما يزيد عىل  100ألف جهاز متصل باإلنتنت بتقنية إنتنت األشياء خالل الفعالية.
تمثل حلول خدمات سيسكو للشبكات القائمة عىل المقاصد نقلة هائلة من الوسائل اليدوية الت تستتف الوقت والت
تستخدم إلدارة الشبكات التقليدية ،فه مصممة للحقبة الرقمية وتعمل عىل التقاط وترجمة مقاصد العمل إىل سياسات
ّ
للشبكة ومن ثم تفعيلها عت البنية التحتية .فتلك الشبكات تمتلك القدرة عىل توقع المشاكل التشغيلية وإيقاف التهديدات
ّ
ّ
والتكيف والحماية.
األمنية ف مسارها ومواصلة التعلم
ف هذا السياق قال عبد القادر عىل ،الرئيس التنفيذي ر
لشكة سمارت وورلد" :تلتم سمارت وورلد ،مزود تكامل النظم المتمت
ّ
ف الدولة ،بالعمل مع سيسكو لمساعدة إكسبو  2020ليكون فعالية عالمية تمكنها أحدث التقنيات بما يتم ر
اش مع شعار
المعرض (تواصل العقول وصنع المستقبل)".
من الجدير بالذكر أن معرض إكسبو  2020دب أعلن ف شهر أبريل من العام الحاىل أن سيسكو ستكون رشيك الشبكات
الرقمية للفعالية ،لت ّود أحدث االبتكارات التقنية الت تتيح استكشاف الفرص الجديدة وإمكانات التواصل لمستقبل مستدام
وشموىل.
الشقية لدى سيسكو ر
بدوره قال شكري عيد ،المدير التنفيذي لدول المنطقة ر
الشق األوسط" :انطالقا من كونها رشيك
ّ
الشبكات الرقمية لمعرض إكسبو  ،2020تقدم سيسكو أحدث ابتكاراتها التقنية وأساسا آمنا وذكيا لالتصال عت حلولنا
للشبكات القائمة عىل المقاصد .نتطلع إىل العمل مع سمارت وورلد لجعل البنية التحتية لمعرض إكسبو  2020األكت تطورا
وتمتا ف تاري خ الفعالية المرموقة".
ّ
وف تعليقه عىل األمر قال محمد الهاشم ،النائب األول للرئيس لشؤون االبتكار وتقنية المستقبل ف إكسبو  2020دب" :تعد
ا
البنية التحتية الرقمية المبتكرة عامال جوهريا لنجاح إكسبو  ،2020ونحن سعداء بالتقدم الذي يحرزه رشكاؤنا ف سيسكو
بالتعاون مع سمارت وورلد ،كما أننا واثقون من أن التقنيات الذكية الت ستنفذ ف إكسبو  2020ستبهر الزوار من جميع أنحاء
العالم".
حول سيسكو
الشكة الرائدة عالميا ف مجال التكنولوجيا واإلنتنت منذ عام  .1984يساعد أفرادنا ومنتجاتنا ر
سيسكو (ناسداك :سيسكو) ه ر
وشكاؤنا المجتمع عىل التواصل
بأمان واغتنام الفرص الرقمية .اكتشفوا المزيد عت موقع  thenetwork.cisco.comوتابعونا عىل تويت (@.)Cisco
حول سمارت وورلد:

ّ
مشوع مشتك بي رشكة اتصاالت ،المشغل الرائد لالتصاالت ف ر
تأسست سمارت وورلد عام  2008وه ر
الشق األوسط ومنطقة دب ساوث الت تعد األوىل
ر
من نوعها ف العالم .تقدم سمارت وورلد خدمات وحلول التخطيط والتنفيذ والتشغيل الرقم للمؤسسات العاملة ف دول الخليج العربية والشق األوسط
وإفريقيا ،والت تساهم ف البنية التحتية والتنمية االقتصادية ف المنطقة وتتطلع إىل االستفادة من النمو المستمر ف الفرص الرقمية ،مما يعمل عىل تحسي
األرباح وتشي ع النمو والتحول ف نماذج األعمال.

