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دو تختار حلول سیسكو لالرتقاء بأداء مراكز بیاناتھا 
 

  التحتیة المرتكزةللبنیة دو ھي أول شركة اتصاالت في العالم تتبنى منظومة سیسكو
 على التطبیقات الشبكیة بأداء مراكز البیانات في اإلمارات

 
أعلنت سیسكو عن اختیار شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة دبي، اإلمارات العربیة المتحدة: 

(دو)، الموفر الرائد لخدمات االتصاالت المتكاملة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، لها لتزویدها 
بالحلول الشبكیة الداعمة ألداء شبكات مراكز البیانات لألعوام الخمسة المقبلة. وبذلك تكون دو 

ن مأول شركة اتصاالت في العالم تنشر منظومة البنیة التحتیة المرتكزة على التطبیقات الشبكیة 

سیسكو التي توفر شفافیة تامة وٕادارة متكاملة لموارد التقنیة المعلوماتیة الشبكیة، الفعلیة 
 واالفتراضیة، بما یتالءم مع االحتیاجات الفعلیة للتطبیقات.

 
 طریقة ضمان تسییر أسرع أسرع بهدف على شبكات المتزاید والطلب السریع وفي ضوء النمو

تشهد  والشركات، النهائیین للمستخدمین المتاحة والذي تقود عجلته التطبیقات التجاریة، لألعمال
 األحمال تدعم بیئة الذكیة تحوًال سریعًا من في المدینة البیانات ومراكز الذكیة حلول المنازل

التعامل  عالیة الدینامیكیة. ویمكن في هذه البیئات الجدیدة سحابیة بنى تحتیة إلى نسبیاً  الثابتة
. التطبیقات أكبر تبعًا الحتیاجات تلبیة مستویات طلب مكان، كما یمكن في أي حمل مع أي

.  البیانات الشبكیة في مركز التحتیة البنیة على ولكنها في الوقت نفسه تفرض متطلبات جدیدة
 

وحلول  المعلومات تكنولوجیا تطبیقات على هذه المتزایدة مستویات الطلب مع وبهدف التعامل
تبني منظومة البنیة التحتیة المرتكزة إلى تطبیقات  قررت دو السحابیة والخدمات االستضافة

(ACI) دو الدعم الستراتیجیات  وستوفر منظومة سیسكو.البیانات التالي من مراكز الجیل لتشیید 
 وضع التطبیقات، اآلنیة، ومراقبة المركزیة واإلدارة التطبیقات، على من خالل تقدیم هیكلیة تركز

تدعم استخدامها من قبل عدة  عمل آمنة وبیئة السحابة وتزامنها، بنیة تحتیة ألتمتةبناء و
. فضًال عن قابلیة التدرج واالنفتاح مستأجرین،

 



                                                             
عالوة على ما سبق، فإن ابتكارات سیسكو في تقنیات الكوابل البصریة باستخدام تقنیاتها البصریة 

، األمر 10G ستتیح لشركة دو إعادة استخدام الكوابل الحالیة المبنیة على تقنیة 40Gالمبتكرة 
الذي یقلل تكلفة عملیة ترقیة األلیاف الضوئیة ویسهل صیاغة خریطة طریق واضحة للترقیة إلى 

100Gb. 
 

، األمر الذي سیعزز 100Gمركزا البیانات المستأجران من «خزنة» یتسمان بجاهزیة لتقنیة 
الجیل المقبل من خدمات االستضافة السحابیة وكذلك الخدمات الصوتیة والمرئیة، ویشمل ذلك 

(بما في ذلك مبادرة الحكومة  عمالء االتصاالت النقالة والثابتة وكذلك الشركات والمؤسسات
 الذكیة).

 
 "اخترنا قال سلیم البلوشي، النائب التنفیذي للرئیس لتطویر الشبكة والعملیات دو:وبهذه المناسبة، 

أحدث جیل من حلول مراكز البیانات من سیسكو لحرصنا على أن تواكب البنیة التحتیة 
المعلوماتیة لدینا متطلبات األعمال اآلخذة بالتغیر والتطور، السیما ما یتعلق بالتطبیقات الجدیدة 

وتسریع دورات نشر التطبیقات لتعزیز وتیرة عملیات األعمال واالرتقاء بأدائنا ونتائجنا وتبسیط 
 عملیاتنا". 

 
: "تمثل التطبیقات الیوم عصَب سیسكومن جهته، قال ربیع دبوسي، المدیر اإلداري لشركة 

 التي ستعتمد على منظومة البنیة دواألعمال حول العالم، وهذا ینطبق تمامًا على شركة مثل 
التحتیة المرتكزة إلى تطبیقات من سیسكو  إلطالق خدمات ومنتجات جدیدة، وٕادارة المخاطر 
والتهدیدات المحیقة بأمن المعلومات، وتمكین موظفیها، واالرتقاء باألداء على امتداد أعمالها. 

، »إنترنت األشیاء«ثمة ملیارات من الوصالت الجدیدة القّیمة التي تشكل ما بات ُیعرف باسم 
وهو المفهوم الذي سنعیشه من خالل التطبیقات، لذا ینصب التركیز الیوم على نشر التطبیقات 
بسرعة واتساقیة أكثر من أي شيء آخر. وتكمن أهمیة الحلول الشبكیة القائمة على بنیة تحتیة 
مرتكزة إلى تطبیقات في توفیر شبكة یمكن نشرها ومراقبتها وٕادارتها على نحو یواكب مثل هذا 
التغیر الواسع والمتسارع. وتحقق البنیة التحتیة المرتكزة إلى تطبیقات من سیسكو ما سبق من 

 خالل الحد من التعقید وتطبیق أطر سیاسة مشتركة یمكنها أتمتة اإلتاحة وٕادارة الموارد".
- انتهى – 

 
للمعلومات الصحفیة الخاصة بمنطقة الشرق األوسط 

http://newsroom.cisco.com/me 

http://newsroom.cisco.com/me


                                                             
 :نبذة عن شركة سیسكو

تعمل شركة "سیسكو"، الرائدة عالمیًا في مجال تقنیة المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق 
، على مساعدة الشركات في استغالل NASDAQ: CSCO) المالیة "ناسداك" تحت الرمز

الفرص المستقبلیة من خالل إثبات أن تحقیق اإلنجازات المذهلة یكون عبر تمكین االتصال 
 الشبكي لما هو غیر متصل. لمتابعة أخبار سیسكو، الرجاء زیارة

 http://thenetwork.cisco.com . 

 ###
سیسكو وشعار سیسكو هي عالمات تجاریة أو عالمات تجاریة مسجلة لمؤسسة سیسكو و/أو 

الشركات التابعة لها في الوالیات المتحدة وبالد أخرى. ویمكن االطالع على قائمة عالمات 
.إن كافة العالمات التجاریة www.cisco.com/go/trademarks سیسكو التجاریة عبر الموقع 

األخرى المذكورة في هذه الوثیقة هي ملك ألصحابها. إن استخدام كلمة الشریك ال یتضمن عالقة 
 .شراكة بین سیسكو وأي شركة أخرى

 
 لالستفسارات اإلعالمیة

فراس حمزة 
والیس لالستشارات التسویقیة 

 1950 390 4 971+هاتف: 
cisco@wallis-mc.com 

 
 :نبذة عن دو

. وتلتزم الشركة 2006أطلقت شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة (دو) أعمالھا التجاریة في شھر فبرایر من العام 
بتوفیر خدمات الھاتف المتحرك والثابت، وخدمات التلفزیون عبر بروتوكول اإلنترنت لألفراد والشركات في المسكن 
والمكتب، باإلضافة إلى خدمات النقل الخاصة بخدمات االتصال والبیانات للمؤسسات. وكشركة متسارعة النمو، یضم 

فریق عملنا نخبة من الخبرات والمواھب التي تعمل على تعزیز وتنویع باقات الخدمات التي نقدمھا. وینتمي موظفونا إلى 
 دولة مما یعكس التنوع الثقافي الغني الذي تمتاز بھ دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ویؤكد حرص الشركة 60أكثر من 

 على االرتقاء بمستوى خدمة العمالء والتجاوب مع متطلباتھم بلغات متعددة.

نحن ملتزمون في توفیر فرص مثالیة للكفاءات واستقطاب المواھب للعمل في بیئة مثالیة. ومع نھایة الربع األول من العام 
، حصلنا على 2013  ألف مؤسسة. وفي العام 80 ملیون عمیل وأكثر من 7.5، استقطبت خدماتنا أكثر من 2014

عالمة غرفة دبي للمسؤولیة االجتماعیة للمرة الثانیة على التوالي تقدیراً لجھودنا في مجال المسؤولیة االجتماعیة 
للشركات. كما حصلنا على الجائزة الذھبیة لفئة مشاریع الطاقة الصغیرة ضمن حفل جائزة اإلمارات للطاقة تقدیراً 

 LEED للمعاییر الخضراء المعتمدة في تصمیم مركز مبیعاتنا المستدام في سیتي سنتر الفجیرة  والحاصل على شھادة
 Telecom البالتینیة العالمیة. وحصلت داتامینا على جائزة  أفضل موفر للخدمات السحابیة خالل حفل توزیع جوائز 

Review Industry ومن أبرز إنجازاتنا أیضاً حصولنا على جائزة أفضل خدمة للمؤسسات خالل حفل جوائز .
CommsMEA 2013.تقدیراً لباقتنا االشتراك الممتاز  

http://thenetwork.cisco.com/
http://www.cisco.com/go/trademarks
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% لشركة 19.5% لشركة مبادلة للتنمیة، و20.08% لجھاز اإلمارات لالستثمار، و39.5تتوزع ملكیة دو بواقع 

 اإلمارات للتقنیة واالتصاالت. وأسھم الشركة مطروحة للتداول في سوق دبي المالي تحت اسم دو.
 

: مریم البلوشي لإلتصال، الرجاء طلب التحّدث إلى

مدیر العالقات العامة 

قسم اإلعالم والعالقات العامة, دو 

 043637527ھاتف: 
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