
شبكة المؤسسة من الجيل التالي: توفير قيمة األعمال

نحو متزايد، تقع مؤسسات شركات تكنولوجيا المعلومات تحت ضغط 

المتطلبات الجديدة الناشئة عن الموظفين وبيئة العمل بشكل عام. وكمدير 

معلومات، فإن هدفك هو توقع هذه المتطلبات واالستجابة لها ومساعدة 

العمل على النمو. تعمل اتجاهات التكنولوجيا الحديثة الخاصة بحوسبة المؤسسة على اختبار 

حدود شبكات األمس – فالكثير مما كان "جيدًا" باألمس لم يعد "جيدًا" للغد. ولسوء الحظ، فإن 

بعض مديري المعلومات يعلمون أن هذه الشبكات قليلة التكلفة ومنخفضة األداء تعيق قدرة قسم 

تكنولوجيا المعلومات على اتباع التقنيات الحالية التي تعمل على تقديم القيمة الحقيقية لألعمال 

وتوقع االحتياجات المستقبلية لألعمال. يلقي هذا المستند التقني الضوء على كيف تقوم شبكات 

الجيل التالي بكٍل من دعم اتجاهات حوسبة المؤسسة الحالية وتوفير الحماية لالستثمارات من 

خالل االبتكارات التي ستعمل على استيعاب األعمال واحتياجات المستخدم النهائي للسنوات 

المقبلة.

االتجاهات في المؤسسة 

تتالقى اتجاهات المؤسسة المتعددة، مما يضع مزيد من الطلبات على مدير المعلومات. قد تعد 

إمكانية التنقل من أكثر االتجاهات الهامة، حيث تحظي بإعجاب المستخدم النهائي. انظر إلى 

هذه األرقام:
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• بحلول عام 2015، سيكون هناك ما يقرب من جهاز محمول واحد لكل شخص على 
كوكب األرض. مما يعني وجود 7.1 مليار جهاز.1

• يعتقد %60 من الموظفين أنهم ليسوا بحاجة إلى التواجد داخل المكتب ليكونوا أكثر 
إنتاجية وكفاءة.2

• يعتقد ثلثا الموظفين أنه يجب أن يكونوا قادرين على الوصول إلى المعلومات سواء 
الشخصية أو الخاصة بالعمل باستخدام أجهزة الشركة في أي وقت ومن أي موقع.2

فقد تتطور إمكانية التنقل لتنتقل من كونها مطلًبا للعاملين لتصبح ضرورة من ضروريات 

األعمال. حيث تعمل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية واألجهزة المحمولة األخرى 

على زيادة اإلنتاجية والحفاظ على سير العمل على مدار الساعة. وال يمكن إنكار قيمة 

األعمال. إن أول مطلب من شبكة الجيل التالي هو مساعدة تكنولوجيا المعلومات على إيجاد 

طريقة للتعامل مع أنواع األجهزة المتعددة وأنظمة التشغيل المتعددة، أثناء تمكين الوصول 

األمن إلى موارد الشبكة وحماية أصول الشركة. 

وفي الوقت ذاته، تبدأ مؤسسات تكنولوجيا المعلومات في جني الفوائد الخاصة باتجاه آخر 

ناشئ: وهو المحاكاة االفتراضية. ولكن حتى تتوسع جهود المحاكاة االفتراضية لتشمل األنظمة 

اإلنتاجية والضرورية لألعمال، تكون القوى العاملة قد تقدمت عدة خطوات إلى األمام. توفر 

المحاكاة االفتراضية لألعمال سرعة االستجابة إلى طلبات المستخدم بشكل سريع، واالستفادة 

من كٍل من الخدمات السحابية الخاصة والعامة لتوفير المزيد من التكاليف. 
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عندما تكون الشبكة 
عبارة عن شراء سلعة 
استنادًا إلى تكلفة شراء 

رأس المال األولي، 
تصبح الشبكة هي 

القاسم المشترك األدنى.

لقد بدأت أيضًا مؤسسات تكنولوجيا المعلومات أن تشهد زيادة كبيرة 

في حركة مرور بيانات الفيديو. وبحلول عام 2014، سيمثل فيديو 

اإلنترنت فقط ما يعادل %57 من حركة مرور االستهالك اإلجمالية، 

حيث تشير ثلث الشركات أنها تستخدم الفيديو على األقل مرة واحدة 

أسبوعيًا. عالوة على ذلك، تعمل الشركات على زيادة استخدام تقنيات 

الفيديو األخرى في مجاالت مثل اإلعالن والمراقبة وإجراء االجتماعات 

والتدريب واإلشارات الرقمية. لذا يجب أن تكون شبكة الجيل التالي 

مدركة للفيديو، لتسمح لها بالنشر والمراقبة واستكشاف أخطاء هذه 

الوسائط الغنية وإصالحها.

وفي غضون ذلك، يوفر التعقيد المتزايد في بيئة الحوسبة نقاط 

ضعف جديدة، مما ينتج عنها تعُرض الشبكة للكثير من الهجمات. حيث 

يتنقل المستخدمين كما تتنقل التطبيقات من مركز البيانات إلى السحابة، 

حتى أن نماذج تدفق البيانات تكون مختلفة. يجب أن تكون سياسات 

الحماية مدركة للسياق والبيانات الستيعاب اتجاهات التكنولوجيا الناشئة. 

وجهة نظر أخرى: الشبكة ما هي إال مجرد اتصال

قد تتعارض وجهة نظر مختلفة بشكل مباشر مع جهود األعمال 

اإلستراتيجية. تعد هذه الفكرة تصنيف للبنية التحتية للشبكة كشراء سلعة. 

تقدر الشركات المختلفة إمكانيات الشبكة بطرق مختلفة جذريًا. فأثناء 

فترات التقشف، فإنه من المغري النظر إلى التكاليف قصيرة المدى 

كمعيار وحيد لشراء األجهزة. لكن الترويج لهذا النوع من التفكير يؤثر 

بشكل ضار على مؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تستخدم شبكات 

غير قادرة على دعم أحدث االتجاهات ومتطلبات المستخدم.

عند حساب التكلفة اإلجمالية للملكية )TCO( الخاصة بالشبكة، 

يجب أن يكون مديرو المعلومات حريصيين على عدم التقليل من قيمة 

األعمال المطلوب اكتسابها من الفرص اإلستراتيجية. إذا كانت التكلفة 

األولية تلعب دورًا كبيرًا في قرار الشراء الخاص بتنفيذ شبكة جديدة، 

فإن مؤسسات تكنولوجيا المعلومات تخاطر "برفض" التقنيات الناشئة أو 

المشروعات التجارية نظرًا ألن الشبكة غير قادرة على دعمها. وذلك 

يعني "رفض" جلب سياسات الجهاز الخاص بك، و"رفض" الجهود 

التوسعية االفتراضية لتطبيقات المهام الضرورية للعمل، و"رفض" 

الخدمات السحابية، و"رفض" الوسائط الفنيه. ويتم فقد كافة إجراءات 

التوفير في التكلفة، والميزة التنافسية، ومزايا اإلنتاجية والسرعة بسبب 

توفير بضعة دوالرات عبر الشبكة. وبالرغم من ذلك، يمكن لهذه الفوائد 

ذاتها موازنة التكلفة اإلجمالية لشبكة متميزة لمؤسسة من الجيل التالي.

يجب أن تصبح مؤسسات تكنولوجيا المعلومات مؤسسة خدمية 

لتقديم اإلستراتيجية والقيمة للعمل مرة أخرى. كمدير للمعلومات، يجب 

عليك "الموافقة" على احتياجات األعمال، والقيام بذلك ثقة في قدرة 

الشبكة على تقديم الموثوقية، والسرعة واألداء. 

ما هي شبكة الجيل التالي؟

يجب أن يؤيد مديري المعلومات الحاجة إلى وجود شبكة الجيل التالي. 

حيث تعد شبكة الجيل التالي أكثر من مجرد اتصال. إنها شبكة تم 

تطويرها بشكل إستراتيجي وتحسينها لتتوافق مع المتطلبات الحالية، 

ولكن تم تصميمها أيًضا الستيعاب ابتكارات تكنولوجيا المستقبل وتوفير 

الحماية لالستثمار. وبمعنى آخر، إن شبكة الجيل التالي هي شبكة 

ديناميكية تستطيع دعم إمكانية التنقل والحوسبة السحابية ومشهد الخطر 

المتغير. كما تعمل أيضًا على تحويل الشبكة إلى آلية تقديم الخدمة التي 

تمّكن مديري المعلومات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات التابعة لهم من 

الموافقة على جهود األعمال اإلستراتيجيه. 

فلنلقي نظرًة عن قرب ونكتشف كيف تختلف الشبكة منخفضة التكلفة 

أو الجيدة بشكٍل كاٍف عن شبكة الجيل التالي، وشبكة تمكين األعمال:

الهدف من الشبكة: لدى الشبكة الجيدة بشكٍل كاٍف هدف واحد:   •

وهو توصيل المستخدم بموارد تكنولوجيا المعلومات. كان 

من الممكن أن يكون هذا مقبواًل في عام 2005 عندما كان 

المستخدمون يجلسون على أجهزة سطح المكتب التي تتصل 

بمنافذ شبكة اإليثرنت. إن شبكة الجيل التالي للمؤسسة عبارة عن 

شبكة موّحدة تتألف من تحكم سلكي والسلكي وشبكة VPN و 

مبنى ووحدة تحكم في الطاقة. 

األمان: باستخدام شبكة جيدة بشكٍل كاٍف، يكون األمان محكًما.   •

وبمعنى آخر، يتألف األمان من المنتجات النقطية التي ال تكون 

بالضرورة متكاملة بشكل جيد. لكن شبكة الجيل التالي تقوم بدمج 

إمكانات األمان بدءًا من وحدة التخزين المحلية إلى الخدمة السحابية. 

حيث يعني الدمج تكاليف إدارية أقل وعدد أقل من الثغرات األمنية.

معلومات التطبيق: تتميز الشبكة الجيدة بشكٍل كاٍف بعدم معرفتها   •

لنوع التطبيق ونقاط النهاية. حيث تتعامل مع مفهوم البيانات 

على أنها مجرد بيانات ليس أكثر. بينما تكون شبكة الجيل التالي 

مدركة لنوع التطبيق ونقاط النهاية. حيث تتكيف مع التطبيق الذي 

يتم تقديمه وجهاز نقاط النهاية الذي تظهر به.

جودة الخدمة: تم بناء الشبكة الجيدة بشكٍل كاٍف وفقًا لمعايير   •

QoS األساسية، التي تستطيع إثبات عدم كفاءتها فيما يتعلق 

بحركة مرور الفيديو وأجهزة سطح المكتب االفتراضية. تتميز 

شبكة الجيل التالي بوجود عناصر تحكم مدركة للوسائط لدعم 

دمج الصوت والفيديو.

المعايير: تستند الشبكة الجيدة بشكل كاٍف إلى المعايير دون   •

مخاوف من المستقبل. حيث إن شبكة الجيل التالي ال تدعم فقط 

المعايير الحالية وإنما تعمل على دفع االبتكارات التي تؤدي إلى 

المعايير المستقبلية.
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كمدير معلومات، يجب 
عليك توقع احتياجات 
األعمال و"الموافقة" 
عليها، والقيام بذلك 
من خالل الثقة في 

قدرة الشبكة على تقديم 
الموثوقية، والسرعة 

واألداء.

الضمان: تأتي الشبكات الجيدة بشكٍل كاٍف مع استمارة دعم   •

محدود للصيانة وبيان الضمان. يقدم موفرو شبكة الجيل التالي 

ضمانًا، باإلضافة إلى خدمات ذكية مزودة بإدارة متكاملة. 

تكاليف الشراء: يمكن أن يوازن توفير تكاليف الشراء األولية   •

الزيادة في مصاريف التشغيل )OPEX( في حالة وجود تكاليف 

أعلى للدمج، أو أوقات تعطل أكثر، أو ثغرات أمنية خطيرة. وفي 

الوقت الذي يقوم فيه موردو الشبكة الجيدة بشكٍل كاٍف بتقليل هذه 

التكاليف، يقوم موردو شبكة الجيل التالي بترويج أسلوب لألنظمة 

ال يقتصر عمله على تقليل التكاليف المتعلقة بنفقات التشغيل فقط، 

ولكنه يقوم أيضًا بدفع تحسينات في خدمات تكنولوجيا المعلومات 

وفرص أعمال جديدة.

Borderless Network مقدمة عن بنية

لقد وضعت شركة Cisco إطار عمل لشبكة الجيل التالي أطلقت 

عليه اسم بنية شبكة Borderless Network. وهذا يوضح 

 Cisco كيف تم تخطيط الرؤية بعيدة المدى التي تتمتع بها شركة

لتقديم مجموعة جديدة من خدمات الشبكة ولدعم متطلبات األعمال 

والمستخدمين النهائيين. تعد شركة Cisco َموِرد الشبكات الوحيد الذي 

يعمل على دمج مجموعة منتجات شاملة مع أسلوب األنظمة الموجهة 

لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات الضرورية. وكنتيجة لذلك، قامت 

شركة Cisco بالتطوير بخالف التركيز فقط على المنتجات الفردية. 

حيث تهدف شركة Cisco إلى بناء أنظمة متصلة والسماح للعمالء 

بقضاء وقت أقل أسفل الرفوف للعمل على دمج الشبكة األساسية عن 

طريق تقديم مجموعة من خدمات الشبكة التي تحسن قدرة الشبكة على 

تلبية احتياجات المستخدمين واألعمال. تعد الخمس خدمات هي المفتاح 

الرئيسي للوصول إلى هذا الهدف والسماح للعمالء بالمضي قدًما:

1. إمكانية التنقل
تعمل إمكانية التنقل على توسيع نطاق أعمالك، ومساعدة الموظفين 

ليكونوا أكثر إنتاجية. فأينما توجد شبكة IP—وهي موجودة بشكل 

متزايد في كل مكان—يمكن القيام باألعمال. وبينما يقوم المستخدمون 

تدريجًيا باستخدام األجهزة الشخصية الخاصة بهم كأجهزة للعمل، يمكن 

من خالل ذلك إعادة توظيف ميزانية قسم تكنولوجيا المعلومات الخاصة 

بأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ألغراض أخرى.

لكن، بما أن إمكانية التنقل أصبحت أكثر هيمنة، يكون من 

الضروري إدارة المستخدمين بشكل متسق عند قيامهم بالوصول إلى 

الشبكة سواء من خالل اتصااًل سلكًيا أو السلكًيا أو اتصال VPN. تعمل 

شبكات Cisco Borderless Networks على تقارب المستخدم 

وإدارة الوصول للشبكات السلكية والالسلكية، أثناء تقديم سياسة وصول 

ُمَتَراِبطة عبر كافة طرق الوصول. تحصل الشركات التجارية على 

رؤية كاملة في اتصال نقطة النهاية—بغض النظر عن الجهاز أو 

الشبكة أو الموقع—ويمكن مراقبة توافق سياسة األمان من خالل الشبكة 

السلكية والالسلكية بالكامل. ويتيح ذلك لشركتك االستفادة من الفوائد 

المتعددة إلمكانية التنقل، دون زيادة التعرض لتهديدات أمنية جديدة.

2. إدارة الطاقة
كما يجري تطوير اللوائح الخاصة بانبعاثات غاز الكربون وتطبيقها، 

وبشكل خاص في بعض األسواق األوروبية، يجب أن تكون الشركات 

التجارية مستعدة لمراقبة انبعاثات غاز الكربون وإدارة أو مواجهة 

غرامات كبيرة. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد القدرة على التحكم 

في تكاليف الطاقة من خالل الشبكة على خفض نفقات التشغيل بشكل 

عام، لتقديم مدخرات كبيرة لألعمال.

تعد EnergyWise من Cisco ميزة مبتكرة من شبكات 

Cisco Borderless Networks التي تتيح إدارة استخدام 

طاقة الشبكة لتحسين كفاءة الطاقة. يمكن أيًضا توسيع إمكانية الشبكة 

لتشمل إنشاء أنظمة إدارية. تستطيع الشبكة إعالمك ما إذا كانت غرفة 

االجتماعات خالية، على سبيل المثال، وخفض استهالك طاقة أجهزة 

اإلضاءة أو أجهزة التدفئة والتهوية والتكييف )HVAC( أو األجهزة 

األخرى. يمتد النظام البيئي الذي يشتمل على أكثر من 85 شريًكا ليدعم 

نطاق واسع من نقاط النهاية، وتشمل أجهزة الكمبيوتر ومراكز البيانات 

وعوامل التحكم في البنية. 

3. األمان
ال تأتي اتجاهات التقنية الحديثة التي تمّكن األعمال بدون مخاوف 

أمنية. في استطالع رأى ألكثر من 200 مدير معلومات، تعد المخاوف 

األمنية من أهم العقبات الختيار الخدمات السحابية.3 من خالل المحاكاة 

االفتراضية، يمكن تنقل التطبيقات من جهاز إلى آخر، أو حتى عبر 

مراكز البيانات. ويجب أن تتأكد من أنه يتم نقل سياسات األمان معهم.

 Cisco Borderless Networks ولحسن الحظ، فإن شبكات

تقدم رؤية واسعة االنتشار والقدرة على التحكم الستيعاب كل هذه 

االتجاهات الجديدة. مع اإلدراك الكامل للسياق لتقديم الحماية عبر 

الشبكة، بدًءا من المراكز الرئيسية إلى مكاتب الفروع، تستطيع شبكات 

Cisco Borderless Networks تقديم ميزة األمان المتقدمة 

للموظفين الذين يعملون من المنزل أو الذين يعملون عن بعد على 

األجهزة السلكية أو الالسلكية. تتيح السياسة المدركة للسياق من خالل 

ع إنشاء سياسات تستند إلى لغة سياق بسيطة وتوزيعها  اإلجراء الُمَوزَّ

ومراقبتها، مثل من وماذا وأين ومتى وكيف. يوفر ذلك لقسم تكنولوجيا 

المعلومات الخاص بك األدوات الضرورية الختيار التقنيات المتقدمة 

دون تعريض الشبكة أو العمل للخطر.



الشبكات
مستند تقني
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مدعم من ِقبل

مع اإلدراك الكامل 
للسياق لتقديم الحماية 
عبر الشبكة، تستطيع 

الشبكات غير المحدودة 
من Cisco تقديم 

ميزة الحماية المتقدمة 
للموظفين العاملين من 

المنزل أو الذين يعملون 
عن بعد على األجهزة 
السلكية والالسلكية. 

4. أداء التطبيقات4
حيث تعد التطبيقات هي شريان الحياة لكل شركة تجارية. لكن 

الطريقة التي يتم بها استخدام التطبيقات قد تغيرت. يمكن أن تكون 

التطبيقات موجودة على سطح المكتب أو في مراكز البيانات أو في 

جهاز افتراضي في الخدمة السحابية. تكون جميع أجهزة سطح المكتب 

افتراضية ومتاحة للعديد من األجهزة البعيدة. يحتاج الفيديو إلى استيعاب 

 HD شاشات منخفضة الدقة في الهواتف الذكية باإلضافة إلى شاشات

 .Cisco TelePresence بجودة 1080 بكسل الموجودة على

تقدم شركة Cisco أسلوب شمولي ألداء التطبيق على مستوى 

المؤسسة من خالل مجموعة من التقنيات التي تركز على الرؤية 

والتحسين والسرعة. تتيح هذه التقنيات تقييم أداء التطبيق وتشخيصه 

بشكل مفصل عبر الشبكة بالكامل أو زيادة أداء التطبيقات عن طريق 

اختيار روابط WAN أفضل أداًء. تخيل أن تكون قادًرا على مضاعفة 

أداء WAN فوًرا من خالل ترقية برنامج على أجهزة التوجيه الخاصة 

بك، أو تحسين سرعة عملك من خالل استضافة تطبيق فرعي قوي 

باستخدام اإلدارة المركزية. عندما يعتمد عملك على التطبيقات، تحتاج 

ألداء الشبكة الخاصة بك.

5. تحسين الوسائط المتعددة
بما أن الفيديو والوسائط الغنية أصبحوا من األدوات الهامة لالتصاالت 

بشكل متزايد، لكٍل من المؤسسة الخاصة بك والعمالء، أصبحت 

تكنولوجيا المعلومات حذرة بشكل ملحوظ. فالفيديو شيء أساسي. يمكن 

أن يكون استيعاب تأثير تدفق الفيديو عالي النطاق الترددي على الشبكة 

الخاصة بك غير متوقع. وعند توقف الفيديو عن العمل، سيظهر الدليل 

على ذلك للجميع.

تستوعب شبكات Cisco Borderless Networks األنواع 

المشتركة لنقاط نهاية الفيديو ويمكنها تكوين تدفقات الفيديو آلًيا وتسميتها 

وتحديد أولوياتها، وتوفير عدة ساعات في تكوين وتقديم تجربة ذات 

جودة مثالية. باستخدام اإلمكانيات المضمنة لتقديم حركة مرور الفيديو 

المتزامنة في الشبكة، يوجد لدى مخططي الشبكة أداة بسيطة لعمليات 

نشر الفيديو المخططة مسبًقا. من أجل استكشاف األخطاء وإصالحها، 

يستطيع مسؤولي تكنولوجيا المعلومات البحث عن تدفق الفيديو على 

أساس قاعدة hop by hop كما أنه يجتاز الشبكة ليتعرف على مشكلة 

االزدحام أو المشاكل المحتملة األخرى. 

الخاتمة )الخالصة(

يقع مديري المعلومات تحت ضغط متزايد لتوقع احتياجات العمل 

و"الموافقة" على حلول تحسينات األعمال؛ "الموافقة" على األجهزة 

المحمولة الشخصية؛ "الموافقة" على الخدمات السحابية العامة؛ 

"الموافقة" على المؤتمرات المرئية والوسائط الغنية األخرى. ولكن 

تقنيات الجيل التالي تتطلب شبكة الجيل التالي التي تم تصميمها لتقديم 

الموثوقية والسرعة واألداء. 

فقد تم تصميم الشبكة الجيدة بشكٍل كاٍف مع تكاليف شراء أولية 

منخفضة مغرية لتوصيل المستخدمين بتكنولوجيا المعلومات. بينما توفر 

شبكة الجيل التالي كثير من التكاليف المرتفعة مقارنة بالشبكة الجيدة 

بشكٍل كاٍف، يجب خفض التكلفة اإلجمالية الكلية للملكية بشكل ملحوظ – 

وسيرتفع عائد االستثمار.

 تعرف على المزيد حول عائد االستثمار والتكلفة اإلجمالية 

 للملكية الخاصة بشبكة الجيل التالي على الموقع 

.www.cisco.com/go/enterprise

http://www.cisco.com/go/enterprise

