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 دراسة حالة العميل

 الملخص التنفيذي

First Wind 

 الطاقة ●

 بوسطن، ماساتشوستس ●

 التحدي الذي يواجه األعمال

 حماية األشخاص والممتلكات في مواقع بعيدة ●

 تبسيط إدارة تكنولوجيا المعلومات ●

 تقليل تكاليف التشغيل ●

 حل الشبكة

 ظمة التأمين المادي مراقبة الفيديو تستخدم اإلدارة المركزية ألن ●
 Ciscoونظام التحكم في الوصول المادي من  Ciscoمن 

شبكة موحدة لكل تطبيقات بيانات وفيديو وصوت المحطة  ●
 Ciscoالفرعية، بأجهزة توجيه ومحوالت الشبكة المتصلة من 

 نتائج العمل

 اكتشاف األحداث بسرعة من خالل المراقبة المركزية  ●

 دفوع من خالل تجنب السفراستثمار م ●

 نظام شبكة واحد أساسي وقياسي للمكاتب والمحطات الفرعية ●

 

 شركة الطاقة تؤمن شبكة المحطات الفرعية والمواقع المادية

 

بتنفيذ نظام مراقبة بالفيديو قائم على بروتوكول اإلنترنت وأدوات تحكم في الوصول المادي  First Windقامت شركة 

 .وحلول شبكة متصلة

 التحدي الذي يواجه األعمال

ري على تطوير مشروعات الرياح شركة طاقة رياح مستقلة تركز بشكل حص First Windتعد 

الكائنة  First Windوتقوم شركة . المفيدة وتمويلها وإنشائها وتملكها وتشغيلها في الواليات المتحدة

في بوسطن، ماساتشوستس، بتشغيل مشاريع رياح في شمال شرق البالد وغربها وفي هاواي، بسعة 

مشروعات التي تحت اإلنشاء ستصل سعة وبعد االنتهاء من ال. ميجاوات 534توليد طاقة تصل إلى 

 .ميجاوات 736توليد الطاقة اإلجمالية إلى 

 ومن المعروف أن تشغيل المحطات الفرعية تلقائًيا والتأمين المادي يعد من التحديات التقليدية 

 ويقول كسكي تويوفوكو، نائب رئيس . في مزارع الرياح، التي توجد غالًبا في مناطق بعيدة

نحن نعتمد على أنظمة تأمين مادية : "والمدير الرئيسي للمعلومات بالشركة First Windشركة 

 ". للمساعدة في منع السرقة والتخريب ولقصر الوصول على المكاتب والمحطات الفرعية

بالفعل مجموعة متنوعة من أنظمة التحكم في الوصول المادي  First Windولقد استخدمت شركة 

طلب األمر سفر أحد أفراد فريق عمل تقنية المعلومات إلى كل موقع إلجراء ولكن ت. للمنشآت الكائنة

وبينما كبرت الشركة وأصبح لديها . تغييرات مثل إضافة امتيازات وصول للموظفين أو حذفها منهم

 . ستة مواقع، أصبح عدم وجود إدارة مركزية أمًرا غير عملي ومكلًفا

اح كبيرة موجودة في والية يوتا، تبعد عن أقرب فعلى سبيل المثال، نجد أن هناك مزرعة ري

 . ساعات بالسيارة 4المطارات بمسافة 

ولقد كان الهدف لمسئولي التأمين في مركزي التحكم في الوصول إلى . كما أرادت الشركة تمركز مراقبة كاميرات مراقبة الفيديو، بغرض اكتشاف األحداث بسرعة

لقد : "ويضيف تويوفوكو. الفيديو في الوقت الفعلي من كل المواقع، وإخبار فريق العمل الداخلي إذا ما رأوا شيًئا مثيًرا للشكوكالبيانات التابعين للشركة هو مراقبة 

 ".لماديأعجبتنا فكرة أنظمة التأمين المادية القائمة على بروتوكول اإلنترنت، خاصة إمكانية دمج مراقبة الفيديو مع أدوات التحكم في الوصول ا
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 First Windوبالتالي، فضلت شركة . إحضار الشبكة إلى محطات فرعية بعيدة تحدًيا آخر نظًرا للظروف البيئية القاسية التي تتطلب أجهزة شديدة التحملمثل 

وبشكل مثالي، . لمساعدةكفاءات شبكة موحدة مقارنة بالشبكات المنفصلة فيما يتعلق بمشاركة المعلومات والتطبيقات والمشروعات والصوت مع شركات األدوات ا

 . لن يضطر مسئولو الشبكة التابعين للشركة إلى تعلم أدوات وواجهة إدارة جديدة لشبكة تشغيل المحطة الفرعية تلقائًيا

 الحل

Ciscoل المادي من وأنظمة التحكم في الوصو Ciscoومراقبة الفيديو من  Ciscoأهدافها باستخدام حلول الشبكة المتصلة من  First Windلقد حققت شركة 
®

. 

 Firstفي مقرات شركة  Cisco، بتنفيذ حل الحماية المادية من Cisco، وهي شركة شريكة لشركة .ADT Security Services, Incولقد قامت شركة 

Wind وتستخدم شركة . ومكاتب المبيعات ومزارع الرياحFirst Wind  حل نظام التحكم في الوصول المادي منCisco ي الوصول إلى األبواب للتحكم ف

وتظل األبواب مقفلة على الدوام حتى ما لم يمرر أحد . الخارجية وأبواب المحطة الفرعية والمختبرات حيث يعمل المهندسون والفنيون حتى وقت متأخر لياًل

بالقرب من األبواب وفي مناطق المستودعات، حتى  وموردين آخرين Ciscoويتم تركيب كاميرات مراقبة فيديو من . الموظفين المعتمدين بطاقة أمام قارئ قريب

( PTZ)باإلضافة إلى ذلك، تقوم كاميرات مزودة بعناصر تحكم في التقريب والتبعيد والتدوير واإلمالة . تتمكن الشركة من مراقبة االمتثال لتوجيهات السالمة

ت مزودة بعناصر تحكم في التقريب والتبعيد والتدوير واإلمالة في التوربينات ذاتها أيًضا بتركيب كاميرا ADTولقد قامت شركة . بمراقبة كل المباني من الخارج

 : ADT Security Servicesيقول كريس شوجل، أحد الموظفين في شركة . الموجودة في مناطق بعيدة، لتصوير أحداث مثل محاوالت التخريب

عناصر تحكم في التقريب والتبعيد والتدوير واإلمالة لمراقبة الممتلكات من فوق برج بث تليفزيوني في إحدى مزارع الرياح، توجد كاميرتا مراقبة فيديو مزودتان ب"

بتوصيل الكاميراتين بالشبكة حتى يتمكن المشغلون من التحكم فيهما من أي مكان  881المتكاملة  Ciscoويقوم جهاز توجيه خدمات ". قدًما 250يبلغ ارتفاعه 

 ".لم تكن لدينا الثقة في أن نفعل ذلك مع حل غير قائم على بروتوكول اإلنترنت: "شوجلويضيف . باستخدام المتصفح

 

التحكم بشكل مركزي في الكاميرات  First Wind، يستطيع موظفو شركة Ciscoوإدارة مراقبة الفيديو من  Ciscoوباستخدام برنامج إدارة الوصول المادي من 

لقد أعجبنا جًدا بعمل منتجات التحكم في الوصول المادي : "وفي هذا الشأن يقول تويوفوكو. في أي موقع ومن أي موقع وإدارة عناصر التحكم في الوصول المادي

فعلى سبيل المثال، تستطيع الشركة أن تربط بسرعة سجالت الدخول إلى المبنى بالفيديو لتتأكد من أن الشخص الذي ". مًعا Ciscoومراقبة الفيديو من  Ciscoمن 

 . في وقت محدد ال يستخدم البطاقة الخاصة بشخص آخريدخل 

، من أجل تنفيذ محوالت Cisco، وهي شركة شريكة لشركة LookingPointمع شركة  First Windوحتى تكون بالمحطات الفرعية شبكة، عملت شركة 

 Ciscoل استخدام أجهزة توجيه ومحوالت الشبكة المتصلة من لقد حا: "يقول تويوفوكو. Ciscoوأجهزة توجيه الشبكة المتصلة من  Ciscoالشبكة المتصلة من 

 Ciscoالت القياسية من دون إلزام مسئولي الشبكات بتعلم أدوات وواجهة جديدة لشبكات المحطة الفرعية ألننا بالفعل معتادون على استخدام أجهزة التوجيه والمحو

ويوفر محول الشبكة المتصلة من . في كاهوكو، الكائنة في جزيرة أواهو Ciscoالشبكة المتصلة من وتوجد أول مزرعة رياح بدأت في استخدام حلول ". في مكاتبنا

Cisco  الطاقة عبرEthernet  إلى كاميرات مراقبة فيديو بروتوكول اإلنترنت منCisco وبوابة التحكم في الوصول المادي . 

إلى تبسيط األمان المادي  Ciscoوإدارة الوصول المادي من  Ciscoلقد أدت مراقبة الفيديو من "

 ".وتحسينه في مزارع الرياح التابعة لنا
 الرئيسي للمعلومات بالشركةوالمدير  First Windكسكي تويوفوكو، نائب رئيس شركة  —
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نحن نصادق على خادم التحكم في : "يقول تويوفوكو. أي مكان داخل مكاتب الشركة أو بالقرب منها وصواًل السلكًيا من Ciscoتوفر الشبكة الالسلكية الموحدة من 

  ".سواء اتصل الموظفون من أجهزة السلكية مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمول، أو من أجهزة سلكية Ciscoالوصول اآلمن من 

 Cisco Cisco Unified Computingنظام الحوسبة الموحد من  First Wind، تستخدم شركة Ciscoباإلضافة إلى حلول األمان المادي من 

System™ C-Series  للتطبيقات الخاصة بأعمالها وأنظمة سطح المكتب منCisco TelePresence
®

للتعاون داخل المكاتب وجًها لوجه بدون الحاجة  

 .إلى السفر

 النتائج

 أمان مادي مبسط

عرض الفيديو المخزن وفي الوقت الفعلي من أي مكان،  First Windفو األمان الموجودون في مراكز التحكم في الوصول إلى بيانات شركة يستطيع اآلن موظ

ارة كما يستطيع الموظفون إد. بوصة تعرض الفيديو من ثمانية مواقع 52ويتم عرض الفيديو على شاشة عرض مقاس . Ciscoباستخدام إدارة مراقبة الفيديو من 

وإدارة الوصول المادي من  Ciscoلقد أدت مراقبة الفيديو من : "يقول تويوفوكو. في كل موقع بشكل مركزي Ciscoأنظمة التحكم في الوصول المادي من 

Cisco إلى تبسيط األمان المادي وتحسينه في مزارع الرياح التابعة لنا." 

 تكاليف أقل من خالل دمج الشبكات

شبكة بروتوكول اإلنترنت الخاصة بالشركة إلى المحطات الفرعية، التي ال تحتاج اآلن سوى إلى شبكة  Ciscoوالت الشبكة المتصلة من تمد أجهزة توجيه ومح

ود للصوت، وتز Ciscoاالتصاالت الموحدة من  First Windتستخدم شركة . واحدة لتطبيقات األمان المادي وتطبيقات تشغيل المحطة الفرعية والصوت تلقائًيا

في المحطات الفرعية البعيدة بغرض تسهيل الوصول إلى هؤالء الموظفين الموجودين في المناطق البعيدة حتى يبدو األمر  Ciscoهواتف بروتوكول اإلنترنت من 

 . وكأنهم موجودون في المقرات الرئيسية

 نفقات تشغيلية منخفضة

لى تجنب السفر لمراقبة األنظمة وإدارتها، بما في ذلك مصاريف السفر ووقت المهندسين الموجودين في يغطي تكاليفه ألنه يؤدي إ Ciscoإن حل األمان المادي من 

اعد في باإلضافة إلى ذلك، تعمل القدرة على استكشاف األخطاء وإصالحها بسرعة وإعادة تكوين األجهزة عبر الشبكة على تقليل وقت التعطل، مما يس. فريق العمل

 .First Windدفق إيرادات شركة تجنب االنقطاعات في ت

. التكاليف التي تدفع مرة واحدة لتشغيل المحطة الفرعية تلقائًيا Ciscoكما قلل حل الشبكة المتصلة من 

وجهازي  Ciscoنحن قادرون على دعم عمليات التشغيل بمحولي شبكة متصلة من : "يقول تويوفوكو

: ويضيف". ى من الفائض لم نشهدها من قبلتوجيه شبكة متصلة فقط، ومع ذلك ننعم بمستويات أعل

 Ciscoأصبحت اإلدارة أيًضا أكثر سهولة، وذلك ألن المحوالت وأجهزة التوجيه تستخدم برنامج "

IOS
®

 ".، مما يعمل على توفير الوقت والتكاليف لتعلم أدوات وواجهة جديدة

 التنفيذ الفني

مع أجهزة  Cisco ASA 5500 Seriesأجهزة األمان المعدلة طراز  First Windتستخدم شركة 

لتجزئة شبكة الشركة وشبكة المحطة  Ciscoتوجيه الشبكة المتصلة ومحوالت الشبكة المتصلة من 

تقوم أيًضا أجهزة : "LookingPointيقول سان بير، مهندس شبكات رئيسية، شركة . الفرعية بشكل آمن

". ن المختلفين الذين يصلون إلى الشبكةبعزل حركة المرور من الموردي Cisco ASAاألمان المعدلة 

بإبالغ نظام مراقبة  Cisco IPS 4240وأجهزة االستشعار  Cisco ASAتقوم أجهزة األمان المعدلة 

 . بالسلوك الغريب لربط األحداث Ciscoاألمان وتحليله واالستجابة له من 

دون إلزام  Ciscoلقد حال استخدام أجهزة توجيه ومحوالت الشبكة المتصلة من : "يقول تويوفوكو

مسئولي الشبكات بتعلم أدوات وواجهة جديدة لشبكات المحطة الفرعية ألننا بالفعل معتادون على استخدام 

 ".تبنافي مكا Ciscoأجهزة التوجيه والمحوالت القياسية من 
 والمدير الرئيسي للمعلومات بالشركة First Windكسكي تويوفوكو، نائب رئيس شركة  —

 قائمة المنتجات

 األمان المادي

 Ciscoإدارة مراقبة الفيديو من  ●

 Ciscoبوابات بروتوكول اإلنترنت لمراقبة الفيديو من  ●

 Ciscoالتحكم في الوصول المادي من  ●

 الشبكة المتصلة

 Cisco 2520المتصلة  محوالت الشبكة ●

 Cisco 2010أجهزة توجيه الشبكة المتصلة  ●

 األمان

 Cisco ASA 5510أجهزة األمان المعدلة  ●

 Cisco IPS 4240أجهزة االستشعار  ●

  Ciscoنظام مراقبة األمان وتحليله واالستجابة له من  ●

 Ciscoنظام التحكم في الوصول من  ●

 الالسلكية

 Cisco Wireless WAN Controllerوحدة تحكم  ●

 Ciscoنظام التحكم الالسلكي من  ●

Cisco Aironetنقاط الوصول الالسلكية  ●
®
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 للحصول على مزيد من المعلومات

 .http://www.cisco.com/go/physec: ، يرجى زيارة الموقعCiscoدية من لمعرفة المزيد حول أنظمة األمان الما

 .martgridhttp://www.cisco.com/go/s: ، يرجى زيارة الموقعCiscoلمعرفة المزيد حول أنظمة الشبكة المتصلة من 
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