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  بمحفظة موسعة للتحليالت المكثفة للبيانات والتطبيقاتيتمثل  الموحد تطّور في النظام الحوسبي

  "إنترنت كل شيء"ـل "ة الموحدةالحوسب"في سيسكو تطرح ابتكارات 
  

  دبي، اإلمارات العربية المتحدة
 Unified( مها للحوسبة الموحدةظُ نُ ة على أنها أجرت ابتكارات مهم" سيسكو"أعلنت اليوم شركة 

Computing Systems (–  قّدمت بموجبها محفظة من التقنيات أوسع وأقوى، "يو سي إس"اختصارها ،
ما ُتعرف  ، الذي أحدثتهالبيانات كزامر في  التحّول القادم نم االستفادةمن شأنها مساعدة العمالء على 

  ."شيء كل إنترنت"بـ
  

 المكثفة لتحليالتوقد جرى تحسين النظم الحوسبية الموحدة البتكار نظم جديدة يكون بمقدورها التعامل مع ا
جميع األحجام،  مهما بلغ مداها، كما أنها مصممة للتعامل مع احتياجات الشركات من والتطبيقات للبيانات

بدءًا من بيئات العمل الصغيرة الخاصة بتقنية المعلومات وصوًال إلى المؤسسات الكبيرة ومقدمي الخدمات 
  .السحابية، وذلك ضمن مدى واسع من القطاعات والتخصصات

  
لهندسية ، والتي تّم تطويرها استنادًا إلى األسس ا"سيسكو"وتشمل محفظة النظم الحوسبية الموحدة الجديدة من 

‐UCS M" يو سي إس"من " السلسلة إم"الحوسبية الموحدة، " سيسكو"والشراكات والتبني السريع للعمالء لنظم 

Series يو سي إس"من " ميني"لتطبيقات السحابة، و "UCS Mini عند أطراف بيئة العمل ألعباء العمل ،
يو "من " دايركتر"، وUCS Invicta" يو سي إس"من " يكتاڤإن"، وUCS Server" يو سي إس"من " رڥسير "و

  .، وجميعها تطبيقات لتحسين التعامل مع البيانات وتسريعهUCS Director" سي إس
  
أنه ثمة تأثير ،  األوسط الشرق سيسكو لدى االفتراضية والخدمات البيانات مركز مديرمارك هوسكينغ،  أّكدو 

بيانات  قاعدة من تتطور موضحًا أنها  اضية،الم الخمس السنوات مدى علىالشركات  في لتطبيقاتتحّولي ل
، ةيسحابالحوسبة الو  الفيديووالتقنيات المتنقلة وتقنيات  مكتبال سطحعادية إلى تقنيات المحاكاة االفتراضية ل



 
دى لالمتاحة  والفرص التطبيقات من نطاقواسعة ال متطلباتتتزايد ال حيث جديد عالم في نحن: "وأضاف

 التالية الموجةتقّدم  "سيسكو" ، لذلك فإنأسرععمليات اتخاذ قرارات و  أعمقعلومات م من لالستفادة لشركاتا
، ونحن بذلك نعيد التفكير "يو سي إس"والمتمثل بمحفظة موسعة من تطبيقات  موحدال الحوسبي االبتكار من
  ."البياناتلمراكز  التحتية البنيةيجب أن تكون عليه  مافي
  

 االستفادةمع  الحوسبةالمتمحور حول التطبيقات والمتمثل ب "سيسكو" نهج" سيو سي إ" محفظة توسيعويتبّنى 
 الحوسبةارتقت بتقنيات  وبرمجيات جديدة نظمخلق  إلى أدى ما العمالء، من المستوحاة االبتكارات من
 أبرز وتشمل. على أطراف بيئة العمل عمل وأعباء ة،إلى تطبيقات كثيفة البيانات في نطاق السحاب موحدةال

  :مجاالت ثالثة في االبتكارخصائص المحفظة الجديدة الموسعة من التطبيقات 
  

 الحوسبة في نطاق السحابة -1

خوادم عالية الكثافة مخصصة لمقدمي وحدات الجديد، من " يو سي إس"من " ميني"يتألف التطبيق 
في الشبكات ومقدمي الخدمات السحابية، وللتطبيقات الموزعة  المحتوى اإللكتروني عبر اإلنترنت
بطاقة الواجهة "ويستفيد هذا التطبيق من تقنية . لدى المؤسسات الحوسبية الصناعية عالية األداء

، لخلق األسلوب األكثر ابتكارًا وكفاءة للحوسبة "سيسكو"المتطورة والحصرية من " االفتراضية
  .المصنفة في القطاع التقني

  
  الحوسبة في نطاق األطراف -2

، االستفادة من االبتكار في "يو سي إس"من " ميني"عبر تقديم التطبيق  بات من الممكن اآلن،
 هذا. الحوسبة الموحدة في المواقع النائية ومكاتب الفروع والبيئات الصغيرة الخاصة بتقنية المعلومات

 ويمكن لهذا التطبيق  .لنشرا سهلة هيئة مدمجة في والشبكات والتخزين الخوادم مقدّ يالشامل  الحل
 واسع نطاق علىتقنية المعلومات الموزعة  دارةإل" يو سي إس"البرمجيات المركزية من  معاالندماج 

  .بعد عن
  

  الحوسبة في نطاق األداء -3



 
، من إجراء التحليالت على البيانات "يو سي إس"من " دايركتر"و" يكتاڤإن"و" رڥسير "تمّكن تطبيقات 

  .بيقاتالمكثفة والتحكم بها إلى جانب تسريع عمل التط
  

في األمريكيتين، قياسًا بحصتها " x86المقّدم األول للخوادم النصلية "قد نالت حديثًا لقب " سيسكو"وكانت 
آي دي "ن ع 2014الصادر في مايو " متعقب الخوادم الربعي حول العالم"، وفقًا لتقرير السوقية من اإليرادات

حققت أعلى نمو " سيسكو"، وهو التقرير الذي قال أيضًا إن لألبحاث عن الربع األول من العام الجاري" سي
بالمائة على أساس تراكمي ألربعة أرباع منتهية في الربع  39في سوق الخوادم العالمية بأسرها، بنسبة بلغت 

األخرى ضمن الخمسة الكبار في هذه السوق ، وهي فترة أعلنت فيها الشركات 2014األول التقويمي من 
  .ثباتًا أو انخفاضًا في النمو

   
حاجة الشركات الماّسة إلى حلول متطورة لمراكز البيانات تدعم معالجة األحجام واألنواع  مارك هوسكينغوعزا 

السحابية في  غير المسبوقة للبيانات، إلى االنتشار الكبير لألجهزة الذكية واالستخدام المتزايد للتطبيقات
" يو سي إس"تمّكن التحسينات التي أجريناها على تطبيقات : "منطقة الشرق األوسط، وانتهى إلى القول

المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص بالشرق األوسط من االستفادة من حلول البيانات الكبيرة 
اع في بيئات تقنية المعلومات، ودفع عجلة في اتخاذ قرارات مبنية على اطالع أوسع وأعمق، وتعزيز اإلبد

  ".التنافسية االقتصادية على الصعيدين اإلقليمي والدولي
  -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
" ناسداك"، الرائدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية "سيسكو"تعمل شركة 
ركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات ، على مساعدة الشNASDAQ: CSCO) تحت الرمز



 
لمتابعة أخبار سيسكو، . أن تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل

  . http://thenetwork.cisco.com الرجاء زيارة 
###  

أو الشركات /المات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو وسيسكو وشعار سيسكو هي ع
ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر . التابعة لها في الواليات المتحدة وبالد أخرى

مات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة إن كافة العال.www.cisco.com/go/trademarks الموقع 
 .إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى. هي ملك ألصحابها

  
 لالستفسارات اإلعالمية

  فراس حمزة
  واليس لالستشارات التسويقية

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

  


