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قوة الشبكات تجسد المتطورة التي  "موبيليتي آي كيو"سيسكو تطرح حلول 

 في منطقة الشرق األوسطفي دعم مزودي خدمات االتصاالت  المرئية
 

تعمل حلول استقصاء المعلومات الجديدة من سيسكو عبر شبكات "واي فاي" وشبكات الجيل الثالث 
ثراء تجربة المستخدمينوشبكات "إل تي إي  " لتعزيز العائد على االستثمار وا 

 
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

المؤتمر خالل مشاركتها ضمن فعاليات المتطورة، وذلك  Mobility IQحلول أطلقت شركة سيسكو 
، وهي عبارة عن حلول تحليلية متطورة ومتنقلة قائمة على مفهوم 2015 لالتصاالت المتنقلةالعالمي 
غير مسبوقة كخدمة، التي من شأنها أن تفتح الباب أمام قوة الشبكات البصرية، وتحقيق نتائج  البرمجيات

 . في منطقة الشرق األوسط لمزودي خدمات االتصال
 

وشبكات  "واي فايالالسلكية "شبكات الجمع البيانات من على المتطورة  Mobility IQحلول وتعمل 
الالسلكية والنشطة، وذلك بهدف تأمين رؤية ضمن الزمن  LTEالجيل الرابع وشبكات  3Gالجيل الثالث 

 الحقيقي للشبكة، والمستخدم، وعمليات استقصاء معلومات األعمال.
 

وبفضل هذه اآللية الجديدة، أصبح بإمكان مقدمي الخدمات وعمالئهم من الشركات تقديم خدمات الهواتف 
والخدمات المدارة لعمالئهم، مع تحقيق مستويات  في مجال التسويق والمتنوعةالمحمولة القيمة والجديدة 

 جديدة من الكفاءة التشغيلية للشبكة.
 

في منطقة زودي خدمات االتصاالت كما أظهرت آخر اإلحصائيات وجود فرصة كبيرة وغنية أمام م
لتي الشرق األوسط، وذلك إثر التوقعات التي أشارت إلى معدالت النمو األسرع لحركة البيانات المتنقلة ا

 15بزيادة قدرها  ،2019توى العالم بحلول العام ستشهدها منطقة الشرق األوسط وأفريقيا على مس
لشركة سيسكو وحركة البيانات المتنقلة عالميًا للفترة ما بين  ةلمؤشر الشبكات المرئيضعف، وفقًا 

2014-2019. 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/mobility-iq/index.html?CAMPAIGN=MobilityIQ&COUNTRY_SITE=us&POSITION=PR&REFERRING_SITE=press+release&CREATIVE=PR+to+product+page
http://www.mobileworldcongress.com/
http://www.mobileworldcongress.com/
http://www.mobileworldcongress.com/
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/index.html#~mobilevni?CAMPAIGN=MobileVNI2015&COUNTRY_SITE=us&POSITION=PR&REFERRING_SITE=SocialMedia&CREATIVE=PR+to+VNI+page
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/index.html#~mobilevni?CAMPAIGN=MobileVNI2015&COUNTRY_SITE=us&POSITION=PR&REFERRING_SITE=SocialMedia&CREATIVE=PR+to+VNI+page


 

 
ات عالوًة على ذلك، يعود الفضل إلى ارتفاع عدد األجهزة المحمولة، واالتصاالت بين األجهزة، وشبك

اتصال الهواتف المحمولة عريضة النطاق، في تسجيل منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ألسرع معدل نمو 
على مستوى العالم في سرعة اتصاالت الهواتف المحمولة، وانتشار األجهزة المتوافقة مع البنى التحتية 

ن إجمالي حركة البيانات بالمائة م 40، ستمثل البيانات المتنقلة 2019. وبحلول العام IPv6المتطورة 
في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، ونتيجة لذلك ستتفوق نسبة تفريغ حركة البيانات عبر شبكات الواي 

 .نات عبر شبكات االتصالفاي على نسبة حركة البيا
 

فيها اإلمارات والبحرين  تأتيالمتصلة بالشبكات على مستوى العالم،  المناطقأفضل المنطقة من وتعتبر 
صعيد منطقة الشرق األوسط  وقطر وعمان ضمن المراتب الخمسة األولى للدول األكثر اتصااًل على

بالمائة خالل العام  89وأفريقيا في عدد االشتراكات بشبكات النطاق العريض المتنقلة النشطة، التي بلغت 
 ، الصادر عن االتحاد الدولي لالتصاالت.2014حالة شبكات النطاق العريض ، وفقًا لتقرير 2013

 
بتنفيذ البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت المتقدمة الخاصة بالمشاريع  شركات االتصاالتقامت 

ن خالل االستعانة بحلول استقصاء معلومات األعمال، التي فتحت الكثير ، وذلك مالمنطقةالعمالقة في 
من الفرص أمام الشركة في مجال الترويج اإلعالني لتجارة البيع بالتجزئة، واألمن والسالمة، والمدن 

 الذكية.
 

مكن سيت" :فادي يونس مدير إدارة مزودي االتصاالت في اإلمارات العربية المتحدة وفي هذا الصدد، قال
 Mobility IQحلول  من تحقيق قفزة نوعية باستخدامخدمات االتصاالت في المنطقة عمالئنا من مزودي 

 للتحول في أعمالهم من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الربحية من عائدات أعمالهم، في إطار
دمي الخدمات مق ةوالقوي ةالجديدوتساعد هذه الحلول . الخدمات مزوديستراتيجية شركة سيسكو تجاه ا

مل على تحسين وعمالئهم من الشركات على اإللمام بشكل أوسع بطبيعة حركة ونشاط شبكاتهم، والع
 ، ما سينعكس بالنتيجة على ارتفاع سقف إيراداتهم".يات تقديم الخدمةمستو 

 
 التعليق على الصورة: 

استقصاء  خالل اإلطالق العالمي لحلول ،جون تشامبرز، الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو -1
 المعلومات لمزودي خدمات االتصاالت.  

 

http://www.broadbandcommission.org/documents/reports/bb-annualreport2014.pdf


 

 -انتهى-
 لمزيد من المعلومات

 بمنطقة الشرق األوسط« سيسكو»أخبار 
http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html 

 «سيسكو»معلومات عن 
http://www.cisco.com   

 
 :نبذة عن شركة سيسكو

تعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية 
، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية NASDAQ: CSCO) "ناسداك" تحت الرمز

أن تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل. من خالل إثبات 
 .  http://thenetwork.cisco.comلمتابعة أخبار سيسكو، الرجاء زيارة 

### 
و و/أو الشركات سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسك

التابعة لها في الواليات المتحدة وبالد أخرى. ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر 
.إن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه  www.cisco.com/go/trademarksالموقع 

ملك ألصحابها. إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة الوثيقة هي 
 .أخرى
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