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لتقديم تجارب غير مسبوقة
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وتحويل البيانات إلى محرك لألعمال
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وضع االختيار والتحكم بين يدي 	 

الجمهور
تقديم رؤى عملية لتحسين التجربة 	 

التي سيشهدونها، ودعم مصادر 
الدخل

جعل تجربتهم في الملعب بدون 	 
تالمس حفاًظا على السالمة، 

وراحتهم

 نسعى لتغيير 
تجربة الجماهير 

يق  المشاركة واألمان واإلثارة التي بناها فر
Chase Center يورز في قاعة غولدن ستيت وار

عندما بدأ فريق غولدن ستيت واريورز بتخيل أفضل ملعب 
على اإلطالق، اكن يعرف تمام المعرفة أنه يجب أن يكون مبنًيا 
على تجارب الجماهير. وقد قال رئيس واريورز ودير العمليات 

في Rick Welts: "كرة السلة ليست مجال عملنا،" "وإنما عملنا 
هو ترك ذكريات تدوم طوال العمر." مع أساس تكنولوجي 

يسمح للك واحد من الجماهير باختيار تجربته الخاصة، يعد 
Chase Center فكًرا جديًدا تماًما في المالعب الرياضية، يتميز 

بتوقعات عالية ال تقل عن التي تحددها الجماهير.
الترقب غير مسبوق. واإلثارة واضحة للعيان. على الرغم من أن يوم المباراة لم يأِت 

بعد. 

يقول دانيل بروسيلوفسكي، مدير واريورز لمنتجات وتكنولوجيا المستهلك "تبدأ 
تجربة الجماهير من اللحظة التي يبتاعون فيها تذاكرهم،". "ويبدأ عملنا قبل الحدث 

بأيام، وحتى اللحظة التي يغادر الجماهير فيها الساحة، حيث يجب علينا أن 
نحرص على حصول لك واحد منهم على أفضل تجربة على اإلطالق."

عندما غادر الفريق موطنه السابق في أولكاند بعد 47 موسًما، اكن مستعًدا 
إلعادة التفكير في النهج الذي يتبعه فيما يتعلق بالتكنولوجيا. "لقد كنا دائًما 

نعمل بالشبكة المتاحة مسبًقا عندما اكن الفريق يلعب في ساحة أولكاند. إال أن 
ذلك جعلنا نتساءل: ما هي أفضل حاالتنا؟ ما الذي نود تقديمه؟" هكذا استرجع 

بروسيلوفسكي ذكرياته قائاًل. "بدأنا وضع خطتنا للوراء من تلك النقطة."

لم يكن بناء قاعة Chase Center في سان فرانسيسكو بمثابة فرصة لفريقنا 
لتحقيق رؤيتنا على أرض الواقع فقط، وإنما لتحقيق لك ما يمكن تحقيقه في 

ساحة الحدث أيًضا. لقد اكنت التكنولوجيا أحد األعمدة األساسية التي قام عليها 
هذا الصرح، وقد جرت األمور لكها كما ُخطط لها.

عندها حلت علينا تلك الجائحة. وصارت قاعة Chase Center — ولك ما اكنت 
ستقدمه للمجتمعات الرياضية والفنية — قيد االنتظار في ليلة وضحاها. وبينما 

اكنت المالعب في جميع أنحاء العالم تاكفح إليجاد دور لها في هذا الوضع الجديد 
السائد، قرر غولدن ستيت واريورز شق طريقه لألمام، مدفوًعا بإيمان الفريق بأن 

ذلك سيكون أفضل مما تخيلوه سابًقا.



اختيار مخصص، ومتنقل، وآمن

استغالل الخبرات لالبتاكر
قبل أن يبدأ الفريق بالعمل على الساحة الجديدة، اكنوا يعرفون 

تمام المعرفة أنهم بحاجة إلى الخبرات السابقة لتحويل 
 .HPE رؤيتهم تلك إلى حقيقة. وتوطيد عالقتهم مع شركة

 Chase يقول وولتز "منذ نشأة هذا المشروع، اكنت رؤيتنا لقاعة
Center أن تصبح وجهة رياضية وترفيهية عالمية يقصدها 

الضيوف والزوار للحصول على تجربة فريدة ال ُتنسى." 
"وبالتعاون مع شركة HPE، نجحنا في بناء مركز فعاليات قائم 

على تكنولوجيا مبتكرة؛ ألخذ تجربة الساحة إلى مستوى آخر."

ولتوفير هذه التجربة للجماهير، اكن الفريق بحاجة إلى جوهر 
تكنولوجي يسمح بتوفير العديد من الخبرات حتى مع تغير 

الزمن واألذواق. يتطلب األمر مركز بيانات مرًنا وشبكة ضخمة 
السعة.

يقول بروسيلوفسكي "هناك قصتان هنا: تجربة 
الجماهير، والجهد الذي يبذله لك من غولدن ستيت 

واريورز، وقاعة Chase Center وراء الكواليس لتوفيرها."

يبدأ األمر بشراء التذكرة وإدارتها من التطبيق، ويقدم 
تخطيًطا للنقل العام، أو اتجاهات مفصلة إلى موقع الحدث. 

وبمجرد الوصول إلى القاعة، يوفر التطبيق إشعارات 
التجاهات التنقل، وطلب الطعام عبر الهاتف، وبعض 

العروض الخاصة.

وبالطبع لن يكون لقاعة Chase Center أي معنى بدون وجود 
حدث رئيسي — سواء اكن ذلك مباراة للواريورز، أو حفلة 

موسيقية للمغنية سيلين ديون. ففي النهاية، يتمحور تغيير 
التوقعات حول تقديم مجموعة كبيرة من التجارب للضيوف. 
يقول بروسيلوفسكي "يريد بعض الناس مشاهدة المباراة، 

واحتساء البيرة، وتناول بعض الهوت دوج فحسب — وهو 
ما سنقدمه لهم بالطبع،". "ولكن ماذا لو كنت ترغب في 

 Sam’s Chowder تناول مأكوالت بحرية على طراز مطعم
House الشهير، أو احتساء أكس من شراب Silver Oak؟ 

عندها ستجد أننا سنقدم لك ما تريده."

وأًيا اكن الماكن الذي سيجلس فيه الجمهور - سواء في 
المسرح، أو جناح النادي، أو صالة المالعب، أو صالة االستقبال 

العامة - فإن التطبيق معزز بشبكة اتصال Wi-Fi 6 سريعة 
لتقديم تجربة مخصصة بدون تالمس للضيوف.

قد يالحظ الضيوف، أو ال يالحظون نظام الفلترة الجديد الذي 
يستبدل إمداد هواء المركز لك ساعة، أو حقيقة أن بإماكنهم 

معرفة جميع اتجاهات التنقل في الساحة - حتى لو اكن ذلك 
للذهاب إلى دورة المياه - بدون الحاجة إلى لمس أي شيء. 

يوضح بروسيلوفسكي قائاًل "لن يرى جميع الجماهير 
بالضرورة لك ما نقدمه على أنه تجربة آمنة غير مسبوقة،". 

"صحيٌح أننا نقدم للضيوف قدرًة أكبر على التحكم في 
تجربتهم؛ من خالل عناصر التحكم اآللية في المبنى، 

وتطبيق الهاتف الذكي، إال أن هذه األشياء موجودة أيًضا 
للحفاظ على سالمتهم." 

تجاوز التوقعات
 Chase Center لم يكن دمج التكنولوجيا في أساسات قاعة

مجرد طريقة للتغلب على التحديات التي واجهناها في المرفق 
السابق. وإنما اكن قراًرا مدفوًعا بتوقعات جماهير الرياضة 
والموسيقى اآلخذة في التزايد في يومنا هذا. "من األشياء 
التي الحظناها تغير سلوك ضيوفنا تجاه الفعاليات،" يقول 

بروسيلوفسكي. "فلم يعد األمر بالنسبة لهم مقتصًرا على 
مجرد الذهاب إلى حفلة موسيقية، أو مباراة كرة سلة فحسب. 
وإنما صاروا مهتمين بالتجربة بأكملها، وهو ما يعني أكثر من 

الساعتين أو الثالث ساعات التي يقضونها هنا في ذلك الحدث."

صمم الفريق تطبيًقا على الهاتف الذكي ال يترك أي احتماالت 
للصدفة خالل عملية التخطيط وحضور أي حدث في قاعة 

Chase Center؛ وذلك لجعلها تجربة غير مسبوقة. يسمح 
تطبيق الهاتف الذكي Warriors + Chase Center للجماهير 

بمزامنة مشترياتهم على Ticketmaster، والدفع باستخدام 
بطاقة Chase االئتمانية، والحصول على خالصات محتوى 

مخصصة بناًء على تفضيالتهم.

إن عملنا ال يتعلق بمجال كرة السلة. عملنا 
هو ترك ذكريات تدوم طوال العمر." 

– ريك وولتز، رئيس ومدير عمليات، غولدن ستيت واريورز



تجارب قائمة على البيانات
وهو ما يعني جمع وتحليل كميات ضخمة 
"إن  بروسيلوفسكي  يقول  البيانات.  من 
نحن  سهل.  أمٌر  البيانات  على  الحصول 
داخل  األشخاص  يتنقل  كيف  نعرف 
وحتى  المزدحمة،  والمطاعم  المنشأة، 
"ولكن  للفرد."  نجنيها  التي  األرباح  حجم 
وضع هذه البيانات موضع التنفيذ هو مفتاح 
تحسين تجربة الجمهور على أرض الواقع."

ومع تقدم الواريورز، يستمر الفريق في 
التفكير في كيفية االستمرار في استخدام 
إشارات موقع Aruba الدقيقة لتوفير تجربة 

فريدة للك فرد. يوضح بروسيلوفسكي 
قائاًل "تخيل أن تتلقى إشعاًرا يخبرك بوجود 

طابور أقصر للدخول إلى الساحة، أو أن 
طعامك المفضل متوفر ويمكنك طلبه عبر 

الهاتف الذكي وأخذه بسرعة،". "ستصبح 
جميع هذه التجارب ممكنة باستخدام 
تكنولوجيا اإلشارات، وهو شيء قضينا 

الكثير من الوقت نفكر به باعتباره جزًءا من 
ر رحلة الجمهور." تطوُّ

وبخالف الملعب، ستجد أن الفريق 
منشغل بتحليل نوع مختلف تماًما من 

البيانات. يقول بروسيلوفسكي "إننا نتابع 
تقييمات التلفاز، والنسبة المئوية لعمليات 

البث التقليدية مقابل البث على اإلنترنت، 

وعدد الزيارات التي يستقبلها موقعنا 
اإللكتروني، والعالقة بين ذلك وبين البيع 

بالتجزئة وحصة السوق،". "إننا نحصل 
على بعض اإلحصاءات المثيرة لالهتمام 

التي تخبرنا بالجوانب التي تبلي بالًء حسًنا، 
والجوانب التي نحتاج لتطويرها."

وراء الكواليس، دائًما نحو 
القمة

يتم توصيل وجمع البيانات من خالل أكثر 
من 7,500 جهاز حافة في جميع أنحاء 

المنشأة — بما في ذلك نقاط وصول 
Aruba Wi-Fi 6، ونقطة تسجيل المبيعات، 

وشاشات IP-TV، وأجهزة إدارة المباني، 
واكميرات المراقبة، وعناصر التحكم في 

 .VoIP اإلضاءة، وهواتف

ُبنيت الشبكة على شبكة من سلسلة 
Aruba 8400 بمفتاح تبديل رئيسي، مع 
مفاتيح حافة Aruba 3810. ترشد طاقة 

Aruba Bluetooth خدمات موقع الطاقة في 
تطبيق الهاتف الذكي، بينما يؤمن مدير 

سياسة ClearPass من Aruba الشبكة، 
ويصادق المستخدمين واألجهزة اآلمنة. 

توفر AirWave من Aruba إماكنية إجراء 
عمليات عن ُبعد على أرض الواقع، وهو 
األمر الذي يكون في غاية األهمية يوم 

المبارة. 

فة  تثبت البنية األساسية المتقاربة المعرَّ
باألجهزة من HPE SimpliVity مركز البيانات 

ي الجهود التي يبذلها  ف برمجًيا، وتقوِّ المعرَّ
الفريق على صعيد الواجهة األمامية، 

والواجهة الخلفية، ونظام التعافي من 
الكوارث. يقدم تكوين األجهزة الثالثة تدقيًقا 

في بيانات األعمال بينما يستبدل الكثير من 
الخوادم المستقلة. 

يوفر الحل لقاعة Chase Center التوافر 
العالي الذي تحتاجه لتشغيل تطبيقاتها 

وعملياتها بطريقة آمنة، وعلى نطاق 
واسع — حتى لو اكن ذلك النطاق ضخًما. 

يقول براين فولمر مدير واريورز لتكنولوجيا 
المعلومات "تمكنا في الحدث االفتتاحي 

الذي أقمناه عام 2019 - حفلة للفرقة 
الموسيقية ميتالياك - من نقل حوالي 3 

تيرابايت من البيانات عبر الشبكة ومركز 
البيانات.”

ووفًقا لمدير النظام ميخائيل زوبوفيتش، 
لعب هذا الحل دوًرا كبيًرا في اإلستراتيجية 

التي تبعها الفريق للنمو والتفاعل. "عندما 
انتقلنا إلى Chase Center، أعدنا وضع 

 HPE قواعد اللعبة. لقد أعطى اتصال شبكة
SimpliVity وAruba الغولدن ستيت واريورز 

بنية أساسية لتكنولوجيا المعلومات اكنت 
سريعة، ومرنة، وتفاعلية، وقابلة للتوسع 

في المستقبل."

إن الحصول على البيانات أمٌر سهل. ولكن وضع هذه البيانات موضع 
التنفيذ هو مفتاح تحسين تجربة الجمهور على أرض الواقع."

-  دانيل بروسيلوفيسكي، مدير منتجاتوتكنولوجيا المستهلك، غولدن ستيتوا ريوورز



HPE GreenLake ُيرجى زيارة

الحل
جهزة أل ا

 	HPE SimpliVity 380

 	Aruba CX 8400 سلسلة مبدالت

 	Aruba 3810 سلسلة مبدالت

 	 Aruba نقاط الوصول الالسلكي
Wi-Fi 6

 	Aruba إشارات موقع

مج لبرا ا
 	Aruba AirWave إدارة الشبكة عبر

 	Aruba ClearPass مدير سياسة
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استعدوا للعهد الجديد
في نهاية المطاف، ستكتشف الجماهير بمجرد عودتها إلى قاعة Chase Center أن 

 لديهم المزيد من الخيارات المتاحة
بين أيديهم، والمزيد من الطرق التفاعلية قبل الفعاليات وبعدها، كما صار بإماكنهم 

التحكم في تجربتهم أكثر. لقد ُبنيت هذه القاعة التي تبلغ مساحتها 11 فداًنا 
بغرض الترفيه وتشتمل على 1,111 شاشة تلفاز، و36 مطعًما، و18,000 مقعد. 

وبالنسبة للواريورز وقاعدة Chase Center، فإنها بداية حقبة جديدة في تاريخ 

الفريق الذي يزيد عن 50 عاًما في منطقة خليج سان فرانسيسكو. أما بالنسبة 
للجماهير، فهي فرصة جديدة لصنع ذكريات تدوم معهم طوال حياتهم.

يد اكتشف المز
 اقرأ قصة النتيجة الحتمية

دردشة يد  البر
اإللكتروني

االتصال التحديثات
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