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Cisco من )DNA( بنية الشبكة الرقمية

تحديد ما تحتاج إليه بالضبط.

من المعروف أن استخدام شبكة أكثر ذكاءً وبديهيًة يساعدك ويساعد مؤسستك على حّد سواء. وتتمثل الخطوة التالية في أن تعرف بالضبط 
حلول Cisco DNA التي تلبي احتياجاتك من أجل االستفادة من الشبكات القائمة على النوايا. استكشف أولويات تقنية المعلومات أدناه 

وتعرّف على األجهزة والبرامج والخدمات التي نوصي بها لكل حل من الحلول.  

يُعّد ضمان التكوين الصحيح لكل 
جهاز، إضافًة إلى احتوائه على 
النسخة المعتمدة من البرامج، 

أحد التحديات التي تساعدك 
 Cisco DNA األتمتة التي يجريها

Center في مواجهتها. يفسر 
Cisco DNA Center سياسات 

النوايا لدى المؤسسات 
والشركات التجارية ويترجم هذه 

السياسات إلى تكوينات ألجهزة 
كل شبكة على حدة. تساعد 

األتمتة في التخلص من األخطاء 
وجعل الشبكة أكثر مرونة ألنه 

يمكن إجراء التغييرات بسرعة.

يُطلَب من مشّغلي شبكتك 
تحسين أدائها وتحقيق 

توقعات المستخدمين. وقد 
يكون تحقيق ذلك صعبًا في 

الشبكات الكبيرة. وبالنسبة 
للمشاكل المتقطعة، ربما يكون 

استكشاف األخطاء وإصالحها 
مستحيالً. تجمع تكنولوجيا 

Cisco DNA Assurance بيانات 
للقياس عن بعد من أجهزة 

العمالء والشبكات، وتربط بين 
البيانات وتحللها، وتحدد مجاالت 

المشاكل، وتقترح إجراءات 
تصحيحية. وهي تتميز أيًضا 

بمستوى متقدم من الذكاء 
االصطناعي والتعلّم اآللي 

للتعرّف بدقة على المشاكل 
ذات التأثير األكبر على شبكتك.

Cisco DNA Center الحل: أتمتة

لبنات البناء األساسية المطلوبة: 
أداة Cisco DNA Center: جزء مركزي مصنوع من الزجاج إلدارة شبكتك والتحكم بها 	 
 	 6 iF-iW األجهزة الداعمة لتقنية :Cisco® Catalyst® 9000 نقاط الوصول وأدوات التحكم الالسلكية
محوالت Cisco Catalyst 9000: ميزة األمان المدمج، وإنترنت األشياء )IoT(، وإمكانية التنقل، واإلمكانات السحابية 	 
السلسلة Cisco 4000 و Series 1000 من موجهات الخدمات المدمجة )ISR(: الموجهات الداعمة لبنية 	 

Cisco DNA، واألمان المدمج، واإلمكانيات السحابية
:Cisco DNA Center البرامج الالزمة لتحقيق االستفادة الكاملة من أتمتة

خدمة Cisco DNA Essentials: تمكين األتمتة األساسية، كتطبيق مفهوم "التشغيل والتوصيل" وأتمتة 	 
.LAN شبكات

خدمة Cisco DNA Advantage/Premier: تمكين األتمتة المتقدمة، بما في ذلك على سبيل المثال 	 
 .Cisco من )SD-Access( سياسة التطبيقات وخدمة الوصول المحدد بالبرامج

تساعدك خدمات تجربة العميل التي توّفرها Cisco في تسريع زمن التقييم: 
خدمة Cisco DNA االستشارية: وضع خطة إستراتيجية لتحقيق أهدافك المتعلقة بالعمل وتقنية المعلومات.	 
 	.Cisco DNA اإلرشادات المتخصصة: استكشاف المجموعة الكاملة من خدمات

Cisco DNA Assurance الحل: خدمة

لبنات البناء األساسية المطلوبة: 
أداة Cisco DNA Center: تحوي األداة لوحة بيانات واحدة توفر الرؤية الواضحة واإلحصاءات التي 	 

تهم المستخدم، وتضم ميزة استكشاف األخطاء وإصالحها، والتي تعود إلى السجالت المحفوظة لرصد 
المشاكل العابرة، وتقدم توصيات باإلصالح بناءً على 35 عاًما أمضتها ocsiC في التعلّم. 

 	 6 iF-iW األجهزة الداعمة لتقنية :Cisco Catalyst 9000 نقاط الوصول وأدوات التحكم الالسلكية
نقاط الوصول Aironet® 4800 مع ميزة الرصد الذكي: اتصال عالي السرعة مع قدرة محسنة على 	 

استكشاف األخطاء وإصالحها.
محوالت Cisco Catalyst 9000: ميزة األمان المدمج، وإنترنت األشياء، وإمكانية التنقل، واإلمكانات السحابية	 
 	 ،Cisco DNA 1000 من موجهات الخدمات المدمجة: الموجهات الداعمة لبنية Seriesو Cisco 4000 السلسلة

واألمان المدمج، واإلمكانيات السحابية.
 :Cisco DNA Assurance البرامج الالزمة لتحقيق االستفادة الكاملة من

خدمة Cisco DNA Advantage/Premier: جمع قياسات األجهزة عن بُعد وتحليلها للتعرف على المشكالت 	 
.Cisco AI Network Analytics المحتملة واقتراح عالج لها من خالل

تساعدك خدمات تجربة العميل التي توّفرها ocsiC في تسريع زمن التقييم: 
خدمة Cisco DNA Center Advise and Implement: تقليل مخاطر النقل من خالل تصاميم تم التحقق 	 

منها وعمليات مثبتة وأدوات مبتكرة.
 	.Cisco DNA اإلرشادات المتخصصة: استكشاف المجموعة الكاملة من خدمات

البدء

االطالع على العروض التوضيحية

بادر إلى أتمتة شبكتك لتبسيط كل شيء.

يمكنك ضمان أداء الشبكة مع السرعة في حل المشاكل.
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يتزايد عدد المستخدمين 
واألجهزة التي تحتاج إلى إبقائها 

متصلة بالشبكة، فضالً عن 
تأمينها، تزايًدا مستمرًا. وما يزيد 
األمر تعقيًدا أن لكل مستخدم 

احتياجاٍت ومتطلبات وصول 
مختلفة. تقّسم خدمة الوصول 
 )SD-Access( المحدد بالبرامج

من Cisco الشبكة إلى مجموعات 
من المستخدمين ذوي 

االحتياجات واألدوار المتشابهة، 
وتفرض الفصل بين تلك 

المجموعات. 

Cisco SD-Access الحل: خدمات

لبنات البناء األساسية المطلوبة: 
أداة Cisco DNA Center: تحديد المجموعات بناءً على توجيهات المستخدمين وإنشاء شبكة مرّكبة لفصل 	 

حركة البيانات بين المجموعات.
أداة محرك خدمات إدارة الهوية من ISE( Cisco(: التعرّف على المستخدمين واألشياء والمصادقة عليها 	 

وتفويضها، ومنح المستخدمين قابلية الوصول، وتطبيق سياسات الوصول. 
أداة ®Cisco Stealthwatch  : كشف التهديدات وإجراء تحليالت حركة البيانات المشّفرة.	 
 	6 Wi-Fi األجهزة الداعمة لتقنية :Cisco Catalyst 9000 نقاط الوصول وأدوات التحكم الالسلكية
محوالت Cisco Catalyst 9000: ميزة األمان المدمج، وإنترنت األشياء، وإمكانية التنقل، واإلمكانات السحابية	 
 	 ،Cisco DNA 1000 من موجهات الخدمات المدمجة: الموجهات الداعمة لبنية Series و Cisco 4000 السلسلة

واألمان المدمج، واإلمكانيات السحابية.

 :Cisco SD-Access البرامج الالزمة لتحقيق االستفادة الكاملة من
 	 .Cisco ISE يلزم وجود ترخيص منفصل ألداة .SD-Access تمكين :Cisco DNA Advantage خدمة
خدمة Cisco ISE Base أو Plus: تمكين المصادقة على المستخدمين ومنحهم إمكانية الوصول بشكل منفصل. 	 
أداة Cisco Stealthwatch: تمكين تحليالت حركة البيانات المشّفرة )ETA( على األجهزة التي تتوفر فيها 	 

إمكانية تحليل حركة البيانات المشّفرة.
 	 ،Plusو Cisco ISE Baseو ،Cisco DNA Advantage الجمع بين خدمات :Cisco DNA Premier خدمة

وبرنامج Cisco Stealthwatch software ضمن ترخيص واحد يناسب جميع حاالت االستخدام.

تساعدك خدمات تجربة العميل التي توّفرها Cisco في تسريع زمن التقييم: 
خدمات Cisco SD-Access: توسيع االبتكار وتسريع النتائج من خالل األتمتة المتخصصة واإلرشادات األمنية.	 
 	.Cisco DNA اإلرشادات المتخصصة: استكشاف المجموعة الكاملة من خدمات

لم يعد وجود المستخدمين 
ينحصر على المكاتب فحسب، 

واألمر نفسه ينطبق على 
التهديدات األمنية. فمع انتقال 

أحمال العمل إلى السحابة 
اإللكترونية، وتزايد انتشار 

األجهزة العاملة بتقنية إنترنت 
األشياء )IoT(، أصبحت بحاجة إلى 

األمان في كل مكان. ونظرًا 
إلى أن التهديدات ال تأتي من 

الخارج فقط، أصبح لزاًما على 
الشركات االرتقاء لمواجهة هذه 
التهديدات. توّفر الميزة األمنية 

لبنية Cisco DNA رؤية كاملًة 
وتحّد من سطح الهجمات وتسرّع 

االستجابة للحوادث وتوقف 
االختراقات قبل انتشارها.

Cisco DNA الحل: أمان بنية

لبنات البناء األساسية المطلوبة: 
	 أداة Cisco DNA Center: القدرة على رؤية كافة الجوانب األمنية في شبكتك. 

	 أداة أو خدمة محرك خدمات إدارة الهوية االفتراضية من Cisco: التعرف على السياسات وإدارتها بسرعة وسهولة.
	 أداة Cisco Stealthwatch: المراقبة اآلنية والمستمرة لحركة البيانات ضمن الشبكة بأكملها.

 :Cisco DNA Assurance البرامج الالزمة لتحقيق االستفادة الكاملة من
	 خدمة Cisco ISE Base أو Plus: تمكين المصادقة على المستخدمين ومنحهم إمكانية الوصول بشكل منفصل. 

	  أداة Cisco Stealthwatch: تمكين تحليالت حركة البيانات )ETA( على األجهزة التي تتوفر فيها إمكانية 
تحليل حركة البيانات المشّفرة.

	  خدمة Cisco DNA Premier: الجمع بين خدمات Cisco DNA Advantage، وCisco ISE Base وPlus، وبرنامج 
Cisco Stealthwatch software ضمن ترخيص واحد يناسب جميع حاالت االستخدام.

تساعدك خدمات تجربة العميل التي توّفرها Cisco في تسريع زمن التقييم: 
	  خدمات Cisco شديدة األهمية لألعمال: الحصول على المساعدة المتخصصة لتقسيم شبكتك من أجل 

الحفاظ على سالمة البياناتالسرية.
.Cisco DNA اإلرشادات المتخصصة: استكشاف المجموعة الكاملة من خدمات 	

Cisco من )DNA( بنية الشبكة الرقمية

تحديد ما تحتاج إليه بالضبط.

االطالع على العروض التوضيحية

البدء

أتمتة سياسة واحدة عبر شبكة الوصول بالكامل.

تحقيق التكامل األمني الكتساب القدرة على الرؤية والحد من المخاطر.
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حقوق الطبع والنشر © لعام 2019 لشركة Cisco و/أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة. تُعد Cisco وشعار Cisco وAironet وCatalyst وCisco Umbrella وStealthwatch عالمات 
تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة Cisco و/أو الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة وبلدان أخرى. لعرض قائمة بعالمات Cisco التجارية،, اطلع على صفحة العالمات التجارية على موقع 
Cisco اإللكتروني. تُعد العالمات التجارية الخاصة بالجهات األخرى التي ورد ذكرها هنا ملكية خاصة لمالكيها المعنيين. كما أن استخدام كلمة "شريك" ال يشير ضمنيًا إلى وجود عالقة شراكة بين 

)1907R( .وأي شركة أخرى Cisco شركة

يحتاج المستخدمون إلى تطبيقات 
موثوقة. وتحتاج أنت إلى القدرة 
على التحكم وتحقيق األمن. بيد 

أن تعقيد أحمال العمل الموزّعة 
والسحب اإللكترونية الخاصة 

والعامة والهجينة يصّعب من 
 ocsiC تحقيق ذلك. توفر خدمة

SD-WAN بنية تعطي األولوية 
الستخدام السحابة اإللكترونية 

وتربط بين تطبيقاتك في مراكز 
البيانات والسحب اإللكترونية 

المتعددة وبين المستخدمين 
في الفروع والمباني الرئيسية، 

مع تبسيط إدارة الشبكة وتحسين 
سرعتها وأمانها وكفاءتها. 

Cisco من SD-WAN الحل: بنية

لبنات البناء األساسية المطلوبة: 
 ،Cisco DNA 1000 من موجهات الخدمات المدمجة: الموجهات الداعمة لبنية Series و Cisco 4000 السلسلة  •

واألمان المدمج، واإلمكانيات السحابية
	  موجهات خدمات التجميع Cisco ASR 1000 Series: موجهات تؤمن مواقع فروعك وتبّسط إدارة تقنية 

المعلومات 
	  CSR 1000V( Cisco Cloud Services Router 1000V Series(: موّجهات توّفر االتصال بسالسة بالسحب 

اإللكترونية العامة واالفتراضية
	  Cisco vEdge: موّجهات تؤسس شبكة مجّمعة افتراضية وآمنة للمكاتب أو الفروع أو المباني الرئيسية أو 

مراكز البيانات الواقعة على مسافات بعيدة 
	  نظام حوسبة شبكات المؤسسات )Cisco 5000 Series )ENCS: مجموعات من أدوات الحوسبة التي تحقق 

معيارًا جديًدا من معايير المرونة المحددة بالبرامج

:Cisco SD-Wan البرامج الالزمة لتحقيق االستفادة الكاملة من
	  خدمة Cisco DNA Advantage: تمّكن من الربط الشبكي المتقدم المعرّف بالبرمجيات ضمن شبكات 

WAN، وتوّفر قدرة غير محدودة على التقسيم وميزات أمنية متقدمة، كما تعتمد على سياسة مدفوعة 
WAN بالتطبيقات، وتساعد في إجراء تحليالت للشبكة ناهيك عن االستفادة المثلى من شبكات

	  Cisco DNA Premier: تضُم خدمَة Cisco DNA Advantage وتمّكن وظائَف السحب اإللكترونية الفورية 
للمؤسسات باستخدام Cisco Umbrella Insights )إحصاءات مظلة Cisco( وCisco Threat Grid )شبكة 

)Cisco تهديدات

تساعدك خدمات تجربة العميل التي توّفرها Cisco في تسريع زمن التقييم:
	  خدمات Cisco SD-Access: نقل الشبكات القائمة على النوايا إلى أي سحابة من أي مكان واعتمادها 

ونشرها وإدارتها بطريقة آمنة.
.Cisco DNA اإلرشادات المتخصصة: استكشاف المجموعة الكاملة من خدمات 	

Cisco من )DNA( بنية الشبكة الرقمية

تحديد ما تحتاج إليه بالضبط.

.Cisco شاهد عروًضا توضيحية حية وندوات عبر اإلنترنت وورشات لتعرف المزيد عن الحلول التي توّفرها

مشاهدة العروض التوضيحية

يمكنك الربط بين المواقع المتعددة بفضل القدرات الكبيرة للسحابة اإللكترونية.

االطالع على العروض التوضيحية

https://www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com/go/sdwan
http://www.cisco.com/go/sdwan
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/1000-series-integrated-services-routers-isr/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/asr-1000-series-aggregation-services-routers/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/asr-1000-series-aggregation-services-routers/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/cloud-services-router-1000v-series/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/cloud-services-router-1000v-series/index.html
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/vEdge_Routers
https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/vEdge_Routers
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/5000-series-enterprise-network-compute-system/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/5000-series-enterprise-network-compute-system/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/software/one-software/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/software/one-software/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/software/one-software/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/software/one-software/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/nb-06-serv-sd-wan-sol-overview-cte-en.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/nb-06-serv-sd-wan-sol-overview-cte-en.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/service-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/dna-software-series.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/dna-software-series.html

