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مقدمة: الشبكات محط تركيز الشركات اآلن  

يعمل التحول الرقمي على إعادة تشكيل المحيط التجاري بشكل أسرع من ذي قبل. حيث أصبحت الشركات التي 
تمسكت بالتطور الرقمي من الشركات الرائدة في األسواق المنوطة بها، بينما تأخرت عن الركب بدرجة كبيرة 

الشركات التي لم تتبع هذا التطور. وقد توصلت دراسات ZK Research إلى أن المؤسسات المستندة إلى التطور 
الرقمي يزيد ربحها بنسبة %64 عن المؤسسات التي لم تعتد بهذا التحول. ولهذا السبب، ُتعد الرقمنة مبادرة مفتوحة 

للشركات الرائدة في مجال تقنية المعلومات واألعمال.
إن التطور الرقمي، شأنه شأن غيره من التحوالت الكبرى السابقة له، يتطلب تقنيات جديدة. لقد زخرت آخر 
التحوالت الكبرى في مجال األعمال، والتي شهدت ظهور عصر اإلنترنت، بتقارب حوسبة الكمبيوتر منخفضة 

التكلفة ونظام تشغيل Windows وإنشاء المستعرض ونهوض النطاق الترددي العريض المحلي.  
وسوف يتصدر العصر الرقمي عدًدا من التقنيات مثل الحوسبة السحابية والتنقل وإنترنت األشياء )IoT( والكم 
الهائل من البيانات والتعاون. قد تبدو كل هذه التقنيات مكونات ال صلة ببعضها البعض، إال أنها تشترك في نقطة 

واحدة؛ حيث إن الشبكة هي شغلها الشاغل، مما يعني أن الشبكة تلعب دورًا رئيسيًا في نجاح النشر. على سبيل 
المثال، يوجد كم هائل من الخدمات السحابية )الصورة 1(، إال أن المستخدمين يحتاجون إلى خدمة شبكية عالية 

الجودة لالستمتاع بتجربة سحابية جيدة.  
وبمرور الوقت، كان العديد من الخبراء يتوقعون بأن الشبكة ستصبح سلعة. في هذا السيناريو، يكون االختيار 
د اختالًفا طفيًفا. وكان هذا االتجاه شائًعا في بعض  األمثل هو شراء المنتج األقل تكلفة، حيث يختلف اختيار المورِّ

الجوانب األخرى بمجال تقنية المعلومات مثل الحوسبة الشخصية، مما دعا إلى وجود قدر من المجازفة بأن يسلك 
مجال الشبكات المسار نفسه.  

ال شك في أن المحوالت الموفرة للتكلفة تقل تكلفتها عن المحوالت المتطورة، والتي غالًبا ما تباع بأسعار أعلى 
من أسعارها، ولكن تكلفة محول مقارنًة بغيره يجب أال تؤخذ بمنظور سعر جهاز مقارنًة بغيره فقط. ففي الواقع، 

ترى ZK Research أن المحول الموفر للتكلفة سيكبد المؤسسة في النهاية مبلًغا أكبر لألسباب التالية:  
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الصورة 1: الخدمات السحابية في ازدياد

ZK RESEARCH   |  يظهر عنوان التقرير هنا

ZK Research التنبؤ بمستوى الخدمات السحابية على المستوى العالمي لعام 2016 من شركة

نبذة عن المؤلف

Zeus Kerravala هو المؤسس 
لشركة ZK Research ورئيس 

المحللين بها. ويقدم السيد 
Kerravala المشورة والتوجيهات 

اإلستراتيجية لمساعدة عمالئه في 
ظروف العمل الجارية وبعيدة 

 المدى على حٍد سواء. حيث يقدم 
معرفته الدقيقة في مجال البحث 

ورؤيته الثاقبة للعناصر األساسية 
التالية: تقنية المعلومات على 

مستوى المستخدم النهائي ومديري 
دي أجهزة تقنية  الشبكات؛ ومورِّ
المعلومات وبرامجها وخدماتها؛ 

وأعضاء المجموعات المالية التي 
 تتطلع إلى االستثمار في الشركات 

التي تغطيها.
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  المخاطر األمنية: قد يتم الوصول إلى جميع البيانات المهمة عبر الشبكة.  مما يجعلها عرضة لهجمات 
المتسللين في حالة عدم اتخاذ االحتياطات المناسبة. قد تتعرض جميع األجهزة التي تتصل بالشبكة في الوقت 

الحاضر إلى االختراق. قديًما، كانت فرق األمان تضع الوكالء على أجهزة الكمبيوتر المملوكة للشركة لحماية 
نقاط النهاية. وفي الوقت الحاضر، يحتاج قسم تقنية المعلومات إلى التعامل مع كم كبير من األجهزة المحمولة 

الشخصية ونقاط النهاية التي تعمل بمفهوم إنترنت األشياء، مما يشكل صعوبة أكبر في تأمين استخدام الوكالء. 
تشكل األجهزة التي تعمل بمفهوم إنترنت األشياء تحدًيا كبيًرا، حيث ال تتوفر القدرة لدى معظم النقاط الطرفية 
على تشغيل الوكالء. كما كشف استطالع أجرته ZK Research في عام 2016 بخصوص مفهوم إنترنت 

األشياء عن تصويت نسبة مقدارها %78 من مختصي تقنية المعلومات على عدم الثقة في قدرتهم على معرفة 
ما إذا كانت األجهزة التي تعمل بمفهوم إنترنت األشياء قد اتصلت بالشبكة أم ال. وُيعد ذلك سبًبا في أن تحتل 
المخاطر األمنية المرتبة األولى من بين أهم المخاوف التي يواجهها نشر مفهوم إنترنت األشياء )الصورة 2(.

 تكلفة وقت التعطل: تم تصميم المحوالت الموفرة للتكلفة عموًما بسعر أرخص من المحوالت المميزة، كما أنها 
ال تتمتع بنفس مستويات المرونة. أما في العالم الرقمي الحالي، حيث كل شيء أصبح متصاًل، يتسبب وقت 
التعطل في تكبد الشركات أموااًل. تقدر ZK Research متوسط تكلفة وقت التشغيل عبر جميع القطاعات 
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الصورة 2: مخاوف نشر مفهوم إنترنت األشياء
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ZK Research دراسة عن القصد من شراء الشبكات في عام 2016 أجرتها



ZK RESEARCH    |    أهم 10 أسباب تفرض على مؤسسات الرعاية الصحية ضرورة نشر شبكة IP جديدة

بقيمة 1.7 مليون دوالر في الساعة. حتى أن اختالًفا طفيًفا في وقت التشغيل قد يؤدي سريًعا إلى تقويض أي 
معدالت توفير ناتجة عن استخدام محول موفر للتكلفة. 

  التكلفة الناتجة عن تجربة سيئة للمستخدم: تنفق الشركات مليارات على تقنية جديدة لزيادة إنتاجية المستخدمين.  
لقد قدرت ZK Research متوسط نسبة المستخدمين األقل إنتاجية بـ %14 نظًرا لسوء أداء التطبيقات. فضاًل 

عن أن المحول الموفر للتكلفة لن يعمل تحت أحمال عالية وسيؤثر تأثيًرا مباشًرا على إنتاجية المستخدم.  

 التكلفة الناتجة عن ضياع الفرص: ال ُيعد التحول الرقمي حدًثا فريًدا ال يتكرر. يجب على الشركات أن تقوم 
بجمع البيانات وتحليلها بشكل مستمر للوصول إلى رؤى جديدة ذات صلة بكيفية التفوق على المنافسين. ويمكن 

لحافة الشبكة أن توفر مجموعة كبيرة من البيانات فيما يخص المستخدمين واألجهزة والتطبيقات وغيرها من 
المعلومات السياقية. ال تتمتع أجهزة الشبكة الموفرة للتكلفة بنفس مستوى تصميم األدوات والرؤى ذات الصلة 

بمجال العمل.  

كما سيؤدي تسليع الشبكة إلى إخماد االبتكار مع مرور الوقت. ستلجأ الشركات المصنعة لمنتجات الشبكات إلى 
استخدام المكونات األقل تكلفة والجاهزة وخفض التكاليف. ومن الناحية النظرية، إذا أصبحت جميع المنتجات مماثلة، 

فسوف تستند الميزة التنافسية الوحيدة إلى السعر، مما يتسبب في بطء وتيرة االبتكار بشكل أكبر.  
ومع ذلك، فإن هذه الفرضية قد ثبت عدم صحتها، وتأكد ذلك اآلن أكثر من ذي قبل، حيث إن اختيار الشبكة يمثل 

أهمية وبخاصة في الحافة - ألنها تمثل نقطة االتصال للمستخدمين والتطبيقات واألجهزة. يجب أن تضع الشركات 
الرائدة في مجال تقنية المعلومات اعتباًرا لحافة الشبكة بأن تصبح من األصول االستراتيجية، وليست سلعة، كما يجب 

د يساهم في خفض التكلفة.  د يساهم في تعزيز االبتكار بداًل من مورِّ أن تستعين هذه الشركات بمورِّ

القسم الثاني: فهم دور حافة الشبكة 

عادًة ما يواجه المهندسون غير المتخصصين في الشبكات صعوبة في فهم كيفية تشغيل الشبكات. قد تعمل الشبكة 
ككيان واحد، ولكنها تتكون فعلًيا من عدة طبقات أو طبقات مزودة بوظائف محددة )الصورة 3(.  

يمثل مركز البيانات وقلب الشبكة أهمية كبرى، إال أنهما مصممان في المقام األول لنقل حركة مرور البيانات من 
موقع إلى آخر بأقصى سرعة ممكنة. ومنذ عقد مضى، كانت حافة الشبكة في األساس تصل أجهزة الكمبيوتر 

والطابعات بشبكة الشركة. ولكن التحول الرقمي جعل حافة الشبكة، والتي تتكون من الحافة المحلية والحافة الفرعية، 
أكثر أهمية من أي وقت مضى. فيما يلي جميع الوظائف التي يتم أداؤها على حافة الشبكة في الوقت الحاضر:

 أول نقطة لتنفيذ األمان: وفًقا لالستطالع الذي أجرته ZK Research في عام 2016 بخصوص األمان، فإن 
نسبة %80 من االختراقات األمنية تحدث داخل محيط الشبكة. ويؤثر ذلك تأثيًرا شديًدا على استراتيجية األمان، 

حيث يتعذر على جدار حماية المؤسسة الحماية من تهديدات األمان. إن حافة الشبكة هي المكان األمثل لتطبيق 
السياسات والتحقق من صحتها، حيث إن ذلك لن يقيد الوصول إلى الموارد التي يحتاج المستخدمون إلى االتصال 

بها. ويمكن أن تساعد سياسات األمان التي تم تعيينها على الحافة في إيقاف التهديدات فضاًل عن منعها من 
االنتشار أفقًيا في حالة حدوث اختراق.
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ZK Research  |  عنوان التقرير

يجب أن تضع الشركات 

الرائدة في مجال تقنية 

المعلومات اعتباًرا لحافة 

الشبكة بأن تصبح من 

األصول االستراتيجية، 

وليست سلعة، كما يجب 

أن تستعين هذه الشركات 

د يساهم في تعزيز  بمورِّ

د  االبتكار بداًل من مورِّ

يساهم في خفض التكلفة. 
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 أساس نجاح مفهوم إنترنت األشياء: تتوقع ZK Research أن يزيد عدد نقاط النهاية المتصلة بشكل شديد 
 IP من اآلن وحتى عام 2020 )الصورة 4(. حينما تتركز أهمية االتصال بمفهوم إنترنت األشياء حول

)بروتوكول اإلنترنت(، تتواجد حافة الشبكة حيث تتصل أجهزة مثل أنظمة الرعاية الصحية وأنظمة إضاءة 
LED. باإلضافة إلى أنه من خالل االتصال، سيتم دعم هذه األجهزة بإمكانيات الشبكة من خالل PoE )تزويد 

الطاقة عبر Ethernet(. في حالة عدم تهيئة الوظائف بشكل صحيح على الحافة، قد ال تنجح الشركات في 
زيادة استثماراتها إلى أقصى درجة بمفهوم إنترنت األشياء.

 تحسين أداء التطبيقات: يجب أن تمر جميع تطبيقات األعمال عبر حافة الشبكة بغض النظر عما إذا كانت 
موجودة في مركز بيانات الشركة أو في السحابة. تتواجد حافة الشبكة حيث تتحدد األولوية وفًقا للتطبيقات، مما 

يمنع تشغيل التطبيقات التي تعمل في الوقت الحقيقي أو التطبيقات الحساسة للمهام ببطء. 
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المكتب الفرعي

الشبكة األساسیة
تعمل على توصیل األجھزة وغیرھا من 

نقاط النھایة لدى المستخدمین بمركز البیانات

الحافة المحلیة
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مركز البیانات
البیانات والتطبیقات على مستوى المؤسسات

الصورة 3: دور طبقات الشبكة 
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  تجربة عمالء محّسنة: تتمثل إحدى أفضل المبادرات الرقمية لدى الشركات في ابتكار تجربة مميزة للعمالء.  
وقد تعمل التقنية الرقمية على تغيير طريقة تسوق العمالء وتعلم الطالب وممارسة األطباء لمهنة الطب. ومع 

ذلك، فقد يؤثر سوء أداء الحافة تأثيًرا كبيًرا على الخدمات المقدمة بشكل مباشر للعمالء، مما قد يؤدي إلى 
تغيير والء العمالء. اكتشفت دراسة أجرتها ZK Research حديًثا أن ثلثي جيل األلفية عمدا إلى تغيير 

موفري الخدمات خالل مدة الـ 12 شهًرا الماضية نظًرا للمرور بتجربة سيئة.  

  القيمة المضافة إلى مجال األعمال: ُتعد حافة الشبكة هي المكان األمثل الكتساب رؤى جديدة فيما يتعلق بكل 
ما يستجد في مجال األعمال.  تمر حركة مرور جميع البيانات عبر حافة الشبكة، مما يجعل من السهل على 

المؤسسات التقاط حركة المرور وتحليلها. يمكن استخدام المعلومات المتعلقة بالمستخدمين واألجهزة 
والتطبيقات والتهديدات التخاذ قرارات أفضل بوتيرة أسرع من السباق ووضع المؤسسة في مكانة رائدة بشكل 

مستدام.  

القسم الثالث: األسئلة التي يتعين وضعها في االعتبار عند تمكين حافة شبكة عالية األداء 

د شبكات، تتوفر العديد من الخيارات، بدًءا من المنتجات منخفضة التكلفة  عندما يتعلق األمر باختيار مورِّ
ووصواًل إلى المنتجات األعلى قيمة كاملة المواصفات. وقد يصعب تقييم هذه المنتجات ألن األسعار ومجموعة 
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الصورة 4: مفهوم إنترنت األشياء يؤدي إلى إنشاء عشرات المليارات من اتصاالت حافة الشبكة 
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الميزات وسهولة اإلدارة وتداعيات األمان قد تتباين تماًما. فيما يلي األسئلة الرئيسية التي يجب أن تطرحها الشركات 
عند تمكين حافة شبكة عالية األداء.  

ما إجمالي تكلفة الملكية )TCO( على مدار فترة خمس سنوات؟ 
كلما استمرت الشركات في نشر التقنيات الرقمية، وجب على المؤسسات تغيير تفكيرها بشأن الشبكة والنظر إليها 

كقوام رقمي. حيث إذا تم نشر هذا القوام بشكل صحيح، فسوف تتمكن الشبكات من تقديم خدمات زاخرة إلى حافة 
الشبكة. ومع ذلك، ال يمكن تحقيق ذلك على حساب التكيف مع ظروف العمل المتغيرة ودعم الميزات المتقدمة 

المتكاملة دون مقاطعة األعمال، والذي قد يعود بفوائد هائلة بعيدة المدى على إجمالي تكلفة الملكية.  
عند تقييم المنتجات على حافة الشبكة، ينبغي أن تنظر المؤسسات نظرة استباقية تمتد لخمس سنوات أو أكثر 

لحساب إجمالي تكلفة الملكية - بما يعادل دورة واحدة بديلة. وكما توضح الصورة 5 فإن المنتجات الموفرة للتكلفة قد 
تبدو أنها تساعد في تقليل إجمالي تكلفة الملكية في مرحلة مبكرة من دورة العمل. ولكن عندما تحتاج الشركات إلى 

خدمات جديدة واجراء ترقيات بشكل متزايد، فإن اختيار المحول الموفر في التكلفة قد يؤدي سريًعا إلى ارتفاع هائل 
في إجمالي تكلفة الملكية، حيث يلزم استبداله في أغلب األحيان. باإلضافة إلى ذلك، فقد تؤدي تداعيات اختيار 

المنتجات الخاطئة على المدى البعيد إلى حدوث تعطل دون داٍع له وضياع الفرص وعدم ثبات إدارة الجهاز. وصف 
 ZK أحد مديري التقنية التنفيذيين المحول كامل المواصفات على أنه "سكين سويسري متعدد الوظائف" لشركة
Research: فلم يكن متأكًدا من الوقت الذي قد يحتاج فيه إلى الميزات اإلضافية، لكنه كان على يقين من أنه 

سيجدها عند الحاجة إليها.
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يتطلب التحول الرقمي تغييًرا مستمًرا، فمن المهم استيعاب أن دور الشبكة قد يبرز في االبتكار بغض النظر عن 
نشرها في موقع جديد أو اعتبارها تحديًثا لشبكة موجودة. وبمكن تقسيم السؤال إلى ثالث فئات رئيسية: االبتكار واألمان 

والسرعة. 

كيف تؤدي الشبكة إلى زيادة االبتكار؟ 
ال يقتصر اهتمام الشبكة على االتصال؛ إذ تحتاج أيًضا إلى تمكين أنشطة رقمية، مما يدعو إلى إبراز األسئلة التالية 

المتعلقة باالبتكار: 

هل يمكن للحل ضمان التوفر واالستمرار في تقديم الخدمة؟ لقد ولى زمن تعرض الشبكة ألعطال كارثية.   .1  
وأصبح الحفاظ على الشبكة في حالة تشغيلية جيدة أمًرا يسهل تنفيذه؛ ولكن الصعوبة تكمن في التأكد من عدم تأثر 
تجربة المستخدم النهائي إذا تعطل أحد مكونات الشبكة. تحتاج الشبكات في الوقت الحاضر إلى التكيف تلقائًيا مع 
هذه األعطال وضمان نفس مستوى األداء المميز. كما تحتاج تقنية المعلومات إلى االطالع على الظواهر الغريبة 

للشبكة واتجاهاتها لتحديد ما بها من تأثر محتمل. يمكن استخدام بيانات تتبع االستخدام الكتشاف مشكالت 
 WiFi عن عمليات تشغيل شبكة ZK Research التطبيقات وعالجها بسهولة. كتشف االستطالع الذي أجرته

 WiFi أن حوالي %50 من المستجيبين يقضون ما ال يقل عن %25 من وقتهم في استكشاف أخطاء شبكة
وحلها. تحتاج المؤسسات إلى دراسة الكيفية التي يمكنهم من خاللها تقليص هذا الوقت. 

هل يمكن للحل التكيف سريًعا مع متطلب جديد وغير متوقع؟ قد تتغير المتطلبات على الشبكة بشكل فوري.   .2 
وبالتالي، يتعين على الشركات االجتهاد في نشر حل يمكنه التكيف تلقائًيا مع شبكات WiFi لتفسير الزيادة 

السريعة للوكالء والتغييرات في جودة اإلشارة.

هل يمكن للحل أن يؤدي إلى تحسين أداء الجهاز وعمر البطارية؟ تمثل األجهزة المتنقلة الطريقة األساسية   .3 
التي يعمد المستخدمون إلى الوصول من خاللها إلى المعلومات، ويجب أن تحظى الشبكة بتقنية ذكية مدمجة تفهم 
األجهزة المتصلة بها، كما يجب ضبطها لتقديم تجربة مثلى في العالم الجديد المتنقل. وستؤدي القدرة على تحسين 

التجوال إلى تقليل استنزاف البطارية وإبقاء المستخدمين على اتصال أثناء التنقل.

هل يمكن للشبكة تقديم رؤية دقيقة فيما يتعلق بالعناصر الداخلية والخارجية؟ تمثل البيانات الدعامة   .4 
الرئيسية. الشبكة مصدر ذو قيمة كبيرة، حيث توفر وسيلة لفهم المستخدمين واألجهزة والتطبيقات والتهديدات 

أيًضا. ومع ذلك، فإن البيانات تتميز بقيمتها الكبيرة التي تماثل دقتها المكتسبة من دقة التفاصيل. سيوفر عرض 
البيانات على مسافة تبعد متًرا واحًدا باستخدام المزيد من نقاط البيانات طريقة عرض أكثر واقعية لطبيعة ما 
يحدث حًقا بداًل من عرض تلك البيانات على مسافة تبعد خمسة أمتار باستخدام نقاط بيانات دورية. يتم إنشاء 

حاالت المستخدمين وتجاربهم الجديدة من خالل خدمات الشبكة المتقدمة مثل التحويل الثالثي الشامل للعميل أو 
الشبكة أو التطبيق. وتعتبر هذه هي طريقة العرض التي يمكن أن تساعد تقنية المعلومات في احتالل مكانة بين 

الكبار من خالل تقديم بيانات قابلة للتنفيذ وذات صلة بمجال األعمال.   

      8      8

ZK Research  |  عنوان التقرير

يحتاج التحول الرقمي إلى 

تغيير مستمر، فمن المهم 

فهم دور الشبكة الذي 

يمكن أن تضطلع به في 

عملية االبتكار.

  8

ZK RESEARCH  |  يمكن أن تكتسب األعمال ميزة تنافسية من خالل التزود بحافة شبكة ذات إمكانيات فائقة

Kerravala Consulting © 2016 ZK Research قسم تابع لشركة :ZK ResearchKerravala Consulting © 2016 ZK Research قسم تابع لشركة :ZK Research



ZK RESEARCH    |    أهم 10 أسباب تفرض على مؤسسات الرعاية الصحية ضرورة نشر شبكة IP جديدة

هل الحل جاهز لدعم أجهزة جديدة تعمل بمفهوم إنترنت األشياء وال يتفاعل معها المستخدم بشكل مستمر؟   .5 
يمكن لحافة الشبكة تحسين توفر نقطة النهاية. حيث يطبق ذلك العديد من األجهزة المتصلة بالشبكة، مثل األجهزة 

المستخدمة بمفهوم إنترنت األشياء، باستخدام اتصال واحد مزود بـ PoE )الطاقة عبر Ethernet( – مما يجعله 
نقطة واحدة لحدوث العطل إذا تعطل المحول. وتحتاج المحوالت التي تتصل بها هذه األجهزة إلى وجود ميزات 
تتسم بالمرونة لتقليل وقت التعطل إلى أدنى حد. كما تتزايد الحاجة إلى تزويد األجهزة بالطاقة عبر المحوالت، 

ويحتاج المحول إلى توفير قدرة كهربائية كافية لتلبية هذا المتطلب.

هل توفر الشبكة مستوى السرعة المطلوب لمواكبة العصر الرقمي؟ 
تحتاج الشركات الرقمية إلى قوام تقنية معلومات يعتمد على السرعة لتتسنى لها االستجابة لديناميكيات السوق بشكل 

أسرع من نظرائها. ومع ذلك، فإن تقنية المعلومات تتميز بالسرعة شأنها شأن أقل مكون ديناميكي، والذي عادًة ما 
يكون هو الشبكة. إن حافة الشبكة يجب أن تكون سريعة كبقية أدوات تقنية المعلومات، ولكن دون زيادة التكاليف 

والتعقيدات. ولفهم ما إذا كانت هذه هي القضية، يجب أن تطرح الشركات األسئلة التالية:

هل يمكن للحل أن يحدد أولوية التطبيقات بشكل ثابت من السحابة الى المستخدم النهائي؟ إن وضع منهج   .1 
منغلق لتعريف جودة خدمة التطبيقات يؤدي إلى تراجع النتائج. وتجد المؤسسات أن معالجة التطبيقات بشكل ثابت 

من السحابة أو الشبكات الخاصة أو العامة إلى جهاز المستخدم النهائي أمر في غاية األهمية للحفاظ على تجربة 
المستخدم ثابتة وعالية الجودة. 

هل يمكن للحل أن يساعد في ظهور فروع أو قطاعات جديدة من خالل قدر قليل من الدعم المحلي؟ ُيعد   .2 
إجراء "دعم عن ُبعد" لتشغيل الشبكة في موقع بعيد اقتراًحا باهظ التكلفة ومستهلًكا للوقت. وتعمل الشركات 

الرقمية بوتيرة سريعة للغاية في انتظار تمكين فروع أو قطاعات أو وظائف جديدة من خالل مهندس يجب أن 
يكون متواجًدا في الموقع لتوصيل صندوق أسالك وتكوينه. كما ُتعد إمكانيات أجهزة التوصيل والتشغيل 

والتجهيزات غير المحددة بمدة يومية ذات أهمية كبيرة لزيادة سرعة النشر وخفض التكاليف. 

هل يمكن إضافة وظائف ومعايير جديدة دون ترقية "شاملة"؟ يثمر التميز بالقدرة على إضافة وظائف دون   .3 
الحاجة إلى االستعاضة عن البنية األساسية القديمة بأجهزة جديدة عن تقليل معدل تعطيل األعمال ويمكن أن يوفر 

مبلًغا كبيًرا من المال. كما يحتاج مديرو الشبكات إلى اكتساب القدرة على توفير تحديثات للبرامج دون تعطيل 
المستخدمين، حيث يؤثر ذلك على اإلنتاجية. ويمثل االستثمار في الحلول التي يمكن أن تعمل على توسيع نطاق 

الوظائف بشكل سريع وسهل أهمية بالغة لتلبية متطلبات العمل الجديدة. 

هل يمكن نقل ملكية التراخيص بسهولة؟ يجب أن تكون لدى المؤسسات القدرة على تحديث األجهزة دون   .4 
تحمل تكاليف إضافية ناتجة عن الحاجة الى شراء تراخيص برامج جديدة. حيث إن فصل تراخيص البرامج عن 
األجهزة أمر مهم للغاية، إذ تسعى المؤسسات إلى تحديث بنية شبكتها أحياًنا كثيرة بسبب الحاجة إلى النمو بشكل 

أسرع. 
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هل يمكن االستفادة من الشبكة لزيادة األمان وتقليل المخاطر؟ 
يمكن أن تقدم الشبكة خدمات كنقطة أفضلية ذات قيمة تتمثل في عدم االقتصار فقط على منح المستخدم إمكانية 
الوصول بل أيًضا إتاحة التحقق من صحة نشاط المستخدم استناًدا إلى سياق أعمق. ويظل اكتشاف التهديدات تحدًيا 

كبيًرا للمؤسسات. كشف استطالع أجرته ZK Research في عام 2016 بخصوص األمان عن أن متوسط الوقت 
الالزم لتحديد موقع أحد االختراقات يكون خالل 100 يوم. وتحتاج المؤسسات إلى إيجاد طرق الكتشاف التهديدات 

خالل ساعات بداًل من أيام عن طريق طرح األسئلة التالية:

هل يمكن للحل أن يعمل منطقًيا على تقسيم حركة المرور باستخدام منهج يستند إلى البرامج والتكيف   .1 
والتوسع تلقائًيا عند تحديد مخاطر جديدة؟  لقد كانت تجزئة الشبكة في مهد ظهورها حيث كان العمالء يتطلعون 

إلى عزل حركة مرور المستخدمين والتطبيقات في مناطق آمنة. وتأكد وصول الموظفين والضيوف والمقاولين 
ومفهوم إنترنت األشياء إلى األشياء كما هو مطلوب بشكل صريح عند التعامل مع قوائم التحكم في الوصول 

ومحيطه في عدد قليل من عمليات النشر. ولكن عندما زاد عدد المستخدمين واألجهزة، أصبحت إدارة هذه القوائم 
هزيلة.  وتتطلع مؤسسات رقمية جديدة إلى تقسيم حركة المرور منطقًيا باالستناد إلى نوع المستخدم ودوره. ويتيح 

ذلك لها التكيف سريًعا مع سياسة الوصول لديها، ويتم التكيف المحتمل تلقائًيا باالستناد إلى مستوى الخطورة.

هل ينطوي الحل على األمان داخل البنية األساسية للشبكة الكتشاف التهديدات الداخلية والخارجية في   .2 
نقطة الوصول وقلب الشبكة وشبكة WAN والفرع؟ اكتشفت دراسة أجرتها ZK Research عام 2016 عن 
القصد من شراء الشبكات أن نسبة %78 من المستجيبين صرحوا بعدم ثقتهم في وعي المؤسسة المتخصصة في 

تقنية المعلومات وعًيا تاًما باتصال جميع األجهزة التي تعمل بمفهوم إنترنت األشياء باإلنترنت. إن الشبكة من 
األصول ذات القيمة الكبيرة من حيث أتمتة اكتشاف نقطة النهاية التي تعمل بمفهوم إنترنت األشياء، كما يمكنها 

االستفادة من تحليالت حركة المرور في مراقبة المستخدمين وأنشطتهم بمفهوم إنترنت األشياء. وقد تدل أي 
تغييرات في السلوك الطبيعي على وجود نشاط ضار أو اختراق محتمل.  

 
هل يمكن للحل أن يعالج األثر الناجم عن التهديدات من خالل تحليل تدفقات حركة المرور؟ سوف يتحتم   .3 
على كل مؤسسة التعامل مع التهديدات في مرحلة ما أو في وقت محدد، ولكن التأثير الذي قد تتسبب فيه هذه 
التهديدات خالل قدر يسير من الوقت قد يؤدي إلى تقييد حركة العمل. إن المؤسسات بحاجة إلى النظر إلى ما 

وراء اكتشاف التهديدات وتحليلها بشكل تقليدي. حيث تتيح االستفادة من البيانات المستخرجة من الشبكة 
للمؤسسات تحديد السبب األساسي وراء االختراق ومكان تواجده لعالجه سريًعا. ويمكن للحافة أن تعكس سريًعا 

حركة المرور لتوسيع دائرة الفحص في حالة حدوث اختراق.   

هل يمكن للحل تحديث المعلومات التي تخص التهديدات الجديدة باستمرار قبل مالحظتها على الشبكة؟ إن   .4 
توفر أسلوب سريع االستجابة لضمان تقليل المخاطر يعني عدم وجود إشعارات إلى أن يحدث نشاط ضار على 

الشبكة. ويمكن للمؤسسات أن تتغلب على التهديدات الجديدة من خالل التعرف عليها بشكل مستمر من خارج 
المؤسسة وتحديث النظام تلقائًيا لمنع حدوث اختراق. كما يحتاج متخصصو الشبكات واألمان إلى تغيير 

استراتيجية األمان من كونها سريعة االستجابة إلى استباقية لتقليل مخاطر حدوث االختراق. وإذا حدث اختراق، 
فيمكن لألدوات التي يتم من خاللها جمع البيانات وإجراء التحليالت العثور على البرنامج الضار سريًعا وأتمتة 

تغييرات الشبكة لتقليل محيط االنتشار الفعال إلى أدنى حد.  
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ويظل اكتشاف التهديدات 

تحدًيا كبيًرا للمؤسسات. 
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ما الطريقة التي ينبغي بها إدارة الشبكة؟ 
غالًبا ما يتم تجاهل هذا السؤال من ِقبل العديد من المؤسسات، ولكنه من أهم األسئلة التي يلزم طرحها. ينصب كم 

هائل من التركيز على تكلفة أجهزة الشبكة، إال أن األجهزة وحدها ال تمثل سوى %20 تقريًبا من إجمالي تكلفة تشغيل 
الشبكة، بينما تشكل التكاليف التشغيلية %50 أو أكثر.  

لقد كانت الشبكات قديًما ُتدار بمعدل جهاز واحد في المرة من خالل واجهة سطر األوامر. وكانت عملية إجراء 
التغييرات عبر الشبكة تستغرق وقًتا طوياًل وتتطلب جهًدا شاًقا. وقد أثبتت الدراسات التي أجرتها ZK Research أن 

متوسط الوقت الالزم لتنفيذ تغيير عبر الشبكة بأكملها هو أربعة أشهر، حيث يبرز البطء الشديد قياًسا على كونها 
شركات رقمية. كما أن الخطأ البشري يمثل %35 من حاالت تعطل الشبكة، مما يجعله السبب األكبر في حدوث 

حاالت انقطاع االتصال. يجب تغيير إدارة الشبكة في العصر الرقمي. يجب أن يبحث مديرو الشبكات عن حل يوفر 
اإلمكانيات التالية:

 توحيد إدارة العناصر السلكية والالسلكية

 التجهيزات على مستوى الشبكة في مقابل التجهيزات المرتكزة على األجهزة

 يمكن لمهندسي الواجهة الغنية بالرسومات ذات المستوى األقل إجراء تغييرات التكوين األساسية 

 القدرة على التراجع عن تغييرات التكوين إذا لزم األمر 

 توفير إمكانيات اإلدارة المحلية والمستندة إلى السحابة على حٍد سواء، مما يتيح للعمالء اختيار نماذج اإلدارة

القسم الرابع: الخاتمة والتوصيات 

لقد ساهمت االتجاهات الرقمية في رفع قيمة الشبكة. حيث من المفترض أنها لم تُعد مورًدا ذا قيمة قليلة أو "سلعة 
موفرة للتكلفة". بل تتحدد قيمة حافة الشبكة وفًقا للمكان الذي يتصل منه المستخدمون بالتطبيقات والمحتوى، مما يجعلها 

على مستوى عاٍل من االستراتيجية ومركًزا هاًما للمزايا التنافسية. يجب أن تهتم الشركات الرائدة في مجال تقنية 
المعلومات ومجال األعمال بجميع األنشطة التي تجري على حافة الشبكة وأن تضع في حسبانها الشبكات ذات البنية 

 .Cisco دين مثل األساسية الموفرة للتكلفة مقارنًة بالشبكات المميزة التي يتم الحصول عليها من مورِّ
قد تبدو أجهزة الشبكة جذابة في بادئ األمر، ولكنها تمثل خطًرا أمنًيا أكبر بمرور الوقت وتؤدي إلى تقليل قدرة 
المؤسسة على مراقبة أداء التطبيقات وتحسينها، كما ال تتوفر لديها سوى قدرة قليلة جًدا على أتمتة العمليات. ويمثل 

ذلك جميع األمور الهامة الالزمة لتحقيق النجاح في العصر الرقمي، فكان لزاًما على المؤسسات االختيار الصحيح فيما 
يتعلق بحافة الشبكة واستخدامها كقوام أساسي للتحول الرقمي. وبالتالي، تنصح ZK Research باتباع التوصيات 

التالية:

 ضع في اعتبارك إجمالي تكلفة الملكية )TCO(، وليس تكلفة الشراء، عند شراء أجهزة الشبكة. توضح بيانات 
ZK Research أن أجهزة الشبكة ال تمثل سوى %20 تقريًبا من إجمالي تكلفة تشغيل الشبكة، بينما تمثل 

%50 من التكاليف التشغيلية. قد يؤدي توفير بضع نقاط من النسبة المئوية المحسوبة على األجهزة إلى زيادة 
المشكالت التشغيلية بشكل كبير، مما يساعد على زيادة إجمالي تكلفة الملكية. 
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ال تمثل األجهزة سوى 

%20 تقريًبا من إجمالي 

تكلفة تشغيل الشبكة، بينما 

تشكل التكاليف التشغيلية 

%50 أو أكثر. 
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 حلِّل تأثير الشبكة على أعمالك. الستيعاب تأثير حافة الشبكة استيعاًبا صحيًحا، يلزم الفهم الواضح لتكاليف وقت 
التعطل المخطط وغير المخطط لدى المؤسسة. ستؤدي أي مشكالت ناجمة عن وقت التعطل أو األداء إلى تقليل 
إنتاجية العاملين ورحيل العمالء إلى مكان آخر. قد يؤدي اختراق األمان إلى ضرر كبير للعالمة التجارية ورفع 

دعاوى قضائية محتملة. 

 اتخذ قراًرا بشأن حافة الشبكة يصمد أمام التغيرات المستقبلية. تعّرف على التطبيقات وخدمات االتصاالت التي 
تستخدمها في الوقت الحاضر وما سوف تستخدمه شركتك في المستقبل )الفيديو أو الصوت عبر بروتوكول 

اإلنترنت أو المراسلة أو الجوال أو مفهوم إنترنت األشياء )IoT( أو غير ذلك(، واختر البائع الذي يمدك بأفضل 
الحلول الشاملة. سيؤدي ذلك الى إنشاء قوام أساسي يتم بناء الخدمات والتطبيقات الرقمية استناًدا إليه. 
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