Dijital Ağ Mimarisini Karşılaştırın
Cisco

HPE

Huawei

Arista

Kullanıcıları BLE veya
Wi-Fi üzerinden takip
edin

✓

Sınırlı

X

Uygulanabilir Değil

Müşterilerle lokasyonda
bağlantı kurun

✓

Sınırlı

X

Uygulanabilir Değil

Cisco CMX çözümü,
kullanıcıların ortamla nasıl
etkileşimde bulunduğu
konusunda işletmelere
daha iyi iş kararları
alabilecekleri daha iyi
fikirler sunar.

HPE, Cisco ile
karşılaştırıldığında eksiksiz
bir çözüme sahip değildir.

✓

Sınırlı

Sınırlı

X

Cisco, Stealthwatch ve
NetFlow ile neler
yapıldığını izlemek için
analiz araçlarını kullanabilir
ve kenardaki ve ağın
içindeki trafiği TrustSec ile
sınıflandırabilir.

Artuba Tunneled Node ile
sınırlı bir çözüm olarak çok
sınırlı işlevler sunuldu.

iPCA, bir seçenek olarak
sunulur ancak sınırlı
platform desteği ve
görünürlüğü sağlar.

✓

X

X

X

Modüler AP'ler için destek
yoktur. Anahtarlama
platformlarının büyük bir
çoğunluğu sınırlı esnekliğe
sahip silikon tabanlı ticari
ürünlerdir.

Modüler AP'ler veya
anahtarlar için mevcut
destek yoktur.

Hiçbir kablosuz platform ve
anahtarlama platformu
ticari silikon ürünlerine
dayalı değildir.

✓

X

Sınırlı

Uygulanabilir Değil

Cisco ve Apple, Apple
cihazı kullanıcıları için bir
Cisco ağına
bağlandıklarında daha iyi
bir kullanıcı deneyimi
sunmak üzere müşterek
çalıştılar.

İşlevsellik yalnızca manuel
QoS önceliklendirme ile
desteklenebilir.

İşlevsellik yalnızca manuel
QoS önceliklendirme ile
desteklenebilir.

✓

X

Sınırlı

✓

X

Yenilikler
Virtual BLE Beacon ve
HPE, erişim noktalarında
Bluetooth yapısı ile sınırlı
Hyperlocation ile birlikte
İster BLE ister Wi-Fi
desteğe sahiptir.
Cisco CMX, BLE ve Wi-Fi
üzerinden izleyerek müşteri cihazlarının 1-2 metreye
lokasyonlarının gerçekçi ve varan konum doğruluğunda
ayrıntılı görünümüne sahip izlenmesini destekler.
olun.

Müşteriler için daha
kişiselleştirilmiş bir
deneyim sunarken ilgili iş
kararları alın.

Uç noktası türüne göre
izleme
Sorunları belirlemek için
kritik öneme sahip
cihazların davranışlarını ve
verileri izleyin ve
sınıflandırın.
Yeni olanakları büyük
yükseltmeler olmadan
destekleyin

Özel ASIC'lerin, UADP ve
erişim noktası
Mevcut erişim noktalarını,
modülerliğinin
denetleyicileri ve
entegrasyonu ile Cisco,
anahtarları performansa
taze yenilikler için destek
etki etmeden destekleyerek sunar.
büyük yükseltmelerden
kaçının.
Çeviklik
Apple kullanıcıları için
deneyimi daha iyi hale
getirin
Tüm Apple cihazlarındaki
işle ilgili uygulamalar için
kullanıcı deneyimini daha
iyi hale getirin.
En yoğun zamanlarda
kullanıcı deneyimini
güvence altına alın
Beklenmedik yoğun
zamanlarda, bir kablosuz
ağı yeni erişim noktaları
eklemeden otomatik olarak
optimize edin.
Ağ çapında tutarlı
uygulama performansı
Ağ çapında ses ve video
deneyimini, BT müdahalesi
olmaksızın otomatik olarak
güvenceye alın.

Esnek Kablosuz Ataması,
beklenmedik yüksek
yoğunluklu zamanlarda
ağınızı otomatik olarak
optimize edecek ve
kullanıcı deneyimlerini
daha iyi hale getirecektir.

Uygulanabilir Değil

Huawei, yazılım temelli
kablosuz yapılandırmasını
AP8030 serisinde destekler
ancak dual 5-GHz
kablosuz araçları
AP'lerinde desteklemez.
X

X

En iyi uygulamalar
sayesinde, EasyQoS
uygulaması müşterilere,
sadeleştirilmiş bir uçtan
uca QoS sunma yöntemi
sunar.
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Yeni cihazları tespit edin
ve bu cihazlara özellikleri
ayarlayın
IP telefonlar, kameralar,
erişim noktaları veya diğer
cihazlar bağlandığında,
QoS, VLAN ve güvenlik
gibi yapılandırmaları
otomatik olarak uygulanır.
IoT ve diğer cihazlar için
esnekliği artırın
PoE destekli IoT ve diğer
cihazlar için, anahtar
yeniden başlatılırken bile
daima kullanımda bir ortam
edinin.
WAN, WLAN, kablolu
ağlarda tutarlı
otomasyon
Tek bir kontrol ekranı
kullanarak yeni bir online
şube kurun veya dakikalar
içinde yeni bir uygulama
politikası sunun.

Cisco

HPE

Huawei

Arista

✓

Sınırlı

X

X

Cisco Auto Smartports
aracılığıyla, cihazlar
dinamik olarak tespit edilir
ve portlar, portta algılanan
cihaz türüne göre
yapılandırılır.

HPE, bir HPE anahtarına
takılı bir AP'deki özellikleri
algılayabilir ve ayarlayabilir
ancak diğer cihaz türlerini
algılayamaz.

✓

X

X

X

Cisco, StackWise
üzerinden çok seviyeli
yedeklilik sağlarken, Kalıcı
PoE ve Hızlı PoE ve
Evrensel PoE sunar.

HPE, temel Poe/ PoE+
(30W) desteği sunar ve
sınırlı sayıda anahtarla
desteklenen dual güç
kaynakları ile bire bir (1:1)
güç yedeği sağlar.

Huawei, tek bir S5700
platformunda PoE ve PoE+
PoH'i (95W) destekler. Tek
bir S5700 platformundaki
güç yedeği 1:1 PoH'dir
(HDMI üzerindeki güç
(95W)).

Arista platformlarında PoE
desteği yoktur.

✓

Sınırlı

WAN yolu seçimini IWAN
ve güvenlik, şifreleme,
uygulama görünürlüğü ile
merkezi olarak sağlamak
ve APIC-EM ve TrustSec
üzerinden kontrol etmek
için Prime Infrastructure'ı
kullanın.

HPE, SDN denetleyicilerini
ve Airwave'i yalnızca Aruba
anahtarlarının altyapısını
kurmak için kullanır. HPE,
tek bir kontrol ekranı için,
orijinal HPE anahtarlarında
IMC'yi kullanır ancak
Ariwave'i desteklemez.

✓

✓

✓

X

X

X

✓

X

X

X

Cisco Aironet erişim
noktaları, güvenlik
tehditlerini veya RF
girişimlerini taramak,
bulmak ve ortadan
kaldırmak için CleanAir,
Hyperlocation Module ve
Flexible Radio
Assignment'ı kullanır.

HPE, yeterince etkin
olmayan yazılım tabanlı bir
çözüm kullanır ve tüm
kanallarda sürekli tarama
yapılmasını sağlamaz.

✓

X

X

X

✓

X

X

X

Güvenlik
Tehdit algılama
Tehditleri tüm ağda
(kablolu ve kablosuz) tek
bir yerden hızlıca ortadan
kaldırın.

Kablosuz girişim
kaynaklarını veya
tehditleri belirleyin
Kablosuz bir ağdaki tehdit
kaynaklarını veya RF
girişimlerini performansı
etkilemeden otomatik
olarak tespit edin.

Güvenlikle ilgili aktif
öğrenme
Ağınızdaki yeni tehditleri
saldırıya uğramadan
önleyin.

Basitleştirilmiş kullanıcı,
cihaz ve grup
bölümlendirme
Konukların veya
yüklenicilerin ağınızdaki
belirli bir kaynağa
erişmesine olanak verin.

Cisco’nun etkin güvenlik
çözümleri ile tüm ağdaki
tehditleri kaldırın. Ürünler
arasında Stealthwatch,
TrustSec, Identity Services
Engine ve Rapid Threat
Containment bulunur.

ThreatGrid ecosystem
Talos yayınları, savunma
sistemni güçlendirir, bilinen
ve yeni ortaya çıkan
tehditlere karşı koruma
sağlar.
Identity Services Engine ve
TrustSec'i kullanarak bir
tıklamayla tüm ağınızda
içerik tabanlı politika
uygulayın.

Kullanıcıların hem WLAN
hem de kablolu ağlarda
şubeler ve kampüsler
arasında kolayca geçiş
yapmalarına olanak
sağlayın.
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