
 الرشكة مقاول إنشاءات راقية. لديها مشاريع تطوير وتحسني مستمرة يف
.صناعات الفضاء، والرعاية الصحية، والتمويل، ومراكز البيانات

الهدف
 يستخدم معظم موظفي الرشكة األجهزة املحمولة واألجهزة اللوحية لتحديث
 صور موقع العمل، ومعالجة التصميمات، وجمع معلومات اإلنشاء. أراد
 فريق تكنولوجيا املعلومات يف الرشكة الحصول على اتصال السليك مضغوط
 وسهل اإلدارة وموثوق عرب جميع مكاتبها. أرادت الرشكة أيًضا توفري شبكة
 السلكية سلسة والوصول إىل موظفيها وعمالئها لالستخدام الشخيص
 وتطبيقات األعمال. باإلضافة إىل الشبكة الالسلكية الداخلية، أرادت الرشكة
.أيًضا أن يكون لديها واي-فاي يف مواقع مختلفة

عن العميل

 اعتمدت الرشكة على الشبكات الالسلكية القديمة يف العمليات التجارية
 والتعاون القائم على الويب. قدم فريق تكنولوجيا املعلومات، املكلف بصيانة
 األجهزة املرتابطة والشبكة الالسلكية للرشكة، واجهة ويب شاملة ودعًما
 لألجهزة ملكتب الرشكة ومواقع األقمار الصناعية. كانت الشبكة الالسلكية
 عبارة عن مزيج من القطاعات التجارية غري املُدارة ونقاط الوصول القديمة.
 كان من الصعب على الرشكة إدارة العمليات التجارية اليومية والوصول إليها
 بسبب واجهة إدارة الشبكة املحدودة. مل تكن نقاط الوصول النشطة موثوقة
.حيث مل يكن من السهل تحديثها بانتظام

التحديات

ملحة تقنية
 ومراقبتها وإعدادها باستخدام لوحة قيادة "مريايك" " Meraki " نرش أجهزة
.أو باستخدام واجهات برمجة التطبيقات

.تخزين طلبات التكوين والتغيري يف التخزين السحايب

 إىل " Meraki " البيانات املتعلقة بالتكوين واملراقبة واإلحصاءات من أجهزة
.السحابية باستخدام اتصال إنرتنت آمن " Meraki " تدفقات

 بدالً من " Meraki " البيانات املتعلقة بتتبع املستخدم ال تتدفق عرب سحابة
 التدفقات مبارشة إىل وجهتها باستخدام تقنية شبكة منطقة واسعة أو شبكة
.محلية

تجزئة " Meraki " تضمن طريق  عن  املستخدمني  معلومات   أمان 
برمجة وواجهات  الوصول  ونقاط  املرور  كلمة  مثل  املصادقة   معلومات 
.التطبيقات

.شخيص WPA2 بروتوكول أمان كلمة املرور لشبكة واي-فاي هو

.NAT ال يمكن استخدام شبكات الضيف إال يف وضع

 تقوم نقاط وصول واي- فاي بتشغيل خادم ،NAT أثناء التواجد يف وضع
 الذي يقوم بتعيني عناوين (DHCP) بروتوكول التكوين الدينامييك للمضيف
.بوتوكول اإلنرتنت لألجهزة

 تحتوي نقاط وصول مريايك غو واي-فاي على مزيات لرتشيح املحتويات

Cisco Meraki
دراسة الحالة

البناء



الحل

 هي رشكة رائدة يف خدمات واي-فاي والتوجيه " Cisco Meraki  " .لهيكل شبكة الرشكة " Meraki " تثبيت تقنية ®ISSQUARED بعد فهم سيناريو األعمال، اقرتحت
.والشبكات واألمان اليت تدعم السحابة

.أدوات ومكونات "مريايك" على مراحل. تضمنت مزيات التنفيذ الرئيسية إدارة الوصول إىل األمان ولوحة معلومات قائمة على السحابة ® ISSQUARED  نفذت

 إىل لوحة (APs) نقاط وصول جديدة ®ISSQUARED يف مكتب الرشكة، أضاف فريق " Meraki " الخاصة برشكة (AP) بعد النرش األويل لنقاط وصول التوصيل والتشغيل
 إىل مكاتب األقمار الصناعية للرشكة ومواقع املواقع امليدانية. (APs) القيادة. سمح بتحديث إعدادات الشبكة تلقائًيا إىل األجهزة الجديدة. ثم أرسل الفريق نقاط الوصول الجديدة
.بعد عمليات التثبيت املناسبة، تم تشغيل الشبكة

 لفريق تكنولوجيا املعلومات " Cisco Meraki "  رؤية الشبكة: تتيح لوحة معلومات
 معرفة وقت اتخاذ إجراء فوري على الجهاز والوصول إليه. فهي تمكنهم من تخصيص
خالل من  الشبكة  استخدامات  على  والتعرف  للمستخدمني  الرتددي   النطاق 
.التطبيقات واألجهزة املختلفة

يف املرتابطة  األجهزة  أن  من  الرغم  على  املستقبلية:   الخطط 
 شبكات الرشكة بها جدران حماية مدمجة، فقد اقرتحنا على
 يف البنية التحتية " CISCO" الرشكة تثبيت جدار الحماية من
 " CISCO" لتكنولوجيا املعلومات الخاصة بها. جدار الحماية من
 هو جزء حاسم ألمن الشبكات للمنظمة ألنها تحافظ على
وكتل شبكة  إىل  الخارجي  الوصول  صحة  من   وبالتحقق 
.التهديدات الخارجية والوصول

 إدارة بسيطة: يمكن الوصول إىل لوحة معلومات "مريايك" من هاتف محمول مما
 يجعل من السهل اإلعداد واإلدارة واملراقبة. تتم إدارة أي نشاط مشبوه بسهولة من
.الهاتف

إدارة استهالك السحابة للرشكة  املستندة إىل  األدوات  تتيح   تكوين سهل ورسيع: 
 اإلنرتنت، وتخصيص النطاق الرتددي، وإنشاء نقاط وصول الضيف، وحظر موقع
 الويب من أي مكان ويف أي وقت. نظرًا ألن "مريايك" عبارة عن نظام أسايس قائم على
 السحابة، فإنه يضمن عدم فقدان فريق تكنولوجيا املعلومات ألي إعدادات أو تهيئة أثناء
.انقطاع التيار الكهربايئ

 املرونة: تتيح تطبيق اإلعدادات على أجهزة العمالء املتصلة بالشبكة واتخاذ إجراءات فورية
.يف حالة حدوث نشاط مريب

 وعمالئها من " Cisco Meraki "    تمكّن موظفي رشكة
 االستمتاع بوصول قوي وآمن إىل الشبكة عرب جميع مكاتبها.
 اآلن يمكن للموظفني نقل تصاميم املشاريع الكبرية والصور
 أيًضا وصول الضيف إىل " Meraki " بني جميع املواقع. تتيح
 شبكات الرشكة. يمكن للضيوف تسجيل الدخول من خالل
 النقر على صفحة البداية مع حظر الوصول إىل الشبكة املحلية
 للحفاظ على األمن. تمكّن "مريايك" الرشكة أيًضا من استخدام
 "واي-فاي" يف املواقع امليدانية حيث تتطلب شبكات الهاتف
 املحمول غالًبا لفرتة قصرية. بعض املزيات والفوائد مذكورة
:أدناه

الفوائد الرئيسية



ISSQUARED®
 هي واحدة من الرشكات الرائدة يف تقديم حلول تكنولوجيا ISSQUARED® ان رشكة
 املعلومات الشاملة، حيث تقدم خدمات دقيقة عرب أمن تكنولوجيا املعلومات،
 والسحابة، والبنية التحتية، واملوحدة االتصاالت وتقنيات التشغيل الصناعي ومجاالت
 العديد من مؤسسات  ®ISSQUARED الحلول األخرى. لسنوات عديدة، ساعدت
500" Fortune " و سلمت عدة مشاريع بماليني الدوالرات. تأخذ خربتنا اليت أثبتت 
 جدواها عمالئنا عرب تحول رقمي وأمين سلس، مما يؤدي إىل فوائد تجارية رسيعة
.وتضعهم يف مكانة لتحقيق النجاح يف املستقبل

،يف قرية ويست ليك ®ISSQUARED يقع املقر الرئييس لرشكة
 كاليفورنيا، الواليات املتحدة. إنها توفر إمكانات تسليم عاملية من خالل وجودها يف جميع
 أنحاء اململكة املتحدة وأيرلندا والرشق األوسط والهند وسنغافورة وأجزاء أخرى من
 الواليات املتحدة أيًضا
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 جميع الحقوق محفوظة. املعلومات الواردة ،ISSQUARED® 2021 حقوق النرش  لرشكة
 وال يجوز الكشف عن أي جزء من هذا ،TMيف هذا املستند هي ملك لرشكة اي اس سكويرد
 املستند أو نسخه أو نقله أو توزيعه أو تحريره أو استخدامه أو توزيعه، كلًيا أو جزئًيا، يف أي
®ISSQUARED غرض، بأي شكل أو بواسطة بأي وسيلة، دون إذن كتايب مسبق من رشكة

 قد بذلت قصارى جهدها لضمان الدقة يف هذا ®ISSQUARED على الرغم من أن رشكة
 ال يمكنها تحمل املسؤولية عن اكتمال هذا املستند أو ®ISSQUARED املستند، إال أن رشكة
 الضمانات املتعلقة بدقة املعلومات الواردة هنا وتتنصل على وجه التحديد من أي ضمانات
 ضمنية خاصة بالتسويق أو املالءمة ألي غرض معني. عالوة على ذلك، تخضع املعلومات
 الواردة يف هذا املستند للتغيري، يف أي وقت، دون اإللزتام بإخطار أي شخص أو كيان بهذه
 التغيريات. املحتويات أو املعلومات الواردة يف هذا املستند ليست مضمونة أو مضمونة إلنتاج
 أي نتائج محددة، وقد ال تكون الطرق أو االسرتاتيجيات أو النصائح الواردة هنا مناسبة لكل
.مستخدم


